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Busque uma alimentação variada

e colorida

Mantenha-se hidratado e

exponha-se ao sol (+-10 min/dia)

Procure ter um sono restaurador

em tempo e qualidade

#SePuderFiqueEmCasa
  Nesse momento de isolamento e
distanciamento social, preparamos um conjunto
de orientações referenciadas pelo conhecimento
científico atual e pelo uso e sabedoria ancestral-
tradicional.
    As recomendações aqui expressas são
sugestões de estímulo à imunidade e melhora da
qualidade de vida. Não há qualquer sugestão de
ação direta sobre o vírus ou mudança na
evolução e prognóstico da doença específica.
 

 É FUNDAMENTAL SEGUIR AS
RECOMENDAÇÕES DAS

AUTORIDADES SANITÁRIAS LOCAIS
E/OU NACIONAIS

 

LIFESTYLE

BY  SAWYER

Evite tabaco e bebidas alcoólicas

Movimente-se e procure meditar

Proteja-se de variações bruscas

de tempertura 

Evite alimentos processados e/ou

com aditivos químicos



Lembre-se:

 
Evitar aglomerações e manter

ambientes arejados

Não compartilhar

objetos pessoais

Cobrir nariz e boca ao

tossir ou espirrar

Lavar frequentemente as mãos

com sabão ou usar álcool gel

Mais informações:
https://coronavirus.saude.gov.br Usar máscaras cirúrgicas ou

domésticas 



O que você
encontrará neste
compilado?
Esse material foi produzido pela

Coordenação de Práticas Integrativas e

Complementares (CPIC), da Secretaria

Municipal de Saúde de Florianópolis, em

parceria com voluntárias/os e profissionais

das diversas terapias e racionalidades aqui

compiladas. Se tiver sugestões ou críticas:

cpic.pmf@gmail.com. Boa leitura. Saúde!
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Fitoterapia As plantas medicinais são grandes

aliadas no alívio de sintomas gripais e de

infecções virais. Importante lembrar que

até o momento não existem estudos

validando fitoterápicos para tratar o

Covid-19. 

As plantas apresentadas a seguir são

geralmente seguras e tem seu uso

apoiado pela observação e larga

utilização popular.



Plantas podem provocar efeitos adversos ou

causar alergias em pessoas sensíveis. Se

acontecer, a pessoa deve suspender o uso e

comunicar ao profissional de saúde ou ao

CIATox/SC (0800 643 5252)

Prefira utilizar plantas conhecidas no

ambiente familiar ou que já tenha usado

anteriormente.

Plantas podem interagir com medicamentos

e mesmo com outras plantas.

Atenção aos

cuidados e

precauções na

utilização de

plantas como

prevenção ou

tratamento de

sintomas: 



Se coletar a planta in natura, observe se o

ambiente é salubre e evite super-exploração.

Adquira de fornecedores idôneos.

Use dose e planta adequadas. 

Para infusão, a dose média dos espécimes

descritos é de 1 colher de chá (rasa) da erva

seca ou 1 colher de sobremesa (rasa) da

erva fresca, para uma xícara, até 3 vezes ao

dia, por até 15 dias.

Em grávidas, a cautela é maior, há poucos

estudos sobre segurança no uso.

Em crianças abaixo de 2 anos, diminua a

dose para 1/4 da dose padrão descrita

anteriormente.

 

Atenção aos

cuidados e

precauções na

utilização de

plantas para

prevenção ou

tratamento de

sintomas: 

A
lteração em

 relação à 1ª edição



 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes: 
2.  Tansagem, tranchá,

tanchá. 

Nome botânico:  P lantago spp.

A infusão é usada para
amenizar dor de garganta e
tosse.

FIGURA 1 :  STACHYS BYZANTINA

FIGURA 2:  PLANTAGO MAJOR

1 .  Peixinho fr ito,  pulmonária,

orelha de lebre.  

Nome botânico:  Stachys

byzantina.  
É comest ível  e a infusão é
usada para al iv iar  tosse e
s ibi los.



3.  Poejo,  poejo miúdo.  A
espécie mais comum nas hortas
domést icas é a Cunila

microcephala.  

É ut i l izada como expectorante
em afecções respiratór ias.

 4.  Manjericão.  
Nome botânico:  Ocimum

americanum   (de folha
miúda) e a Ocimum

basil icum ( fo lhas largas) .
São ut i l izadas para tosses,
rouquidão e cól icas.

 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes:

FIGURA 3:  CUNILA MICROCEPHALA

 

FIGURA 4:  OCIMUM AMERICANUM

Alteração: a foto anterior era da espécie Mentha pulegium



5. Erva santa,  garupa,

garupazinho.  

Nome botânico:  Aloysia

gratíssima.Tem uso popular  para
sintomas de v i roses como tosse,
dor ,  febre.  Al iv ia s intomas
dispépt icos e ansiedade.

 6 .  Melissa e Salva-da-gripe

são nomes populares da espécie
LIppia alba.  Mel issa tem folhas
menores e é usada em casos de
ansiedade e insônia.  Já salva tem
folhas grandes e inf lorescências
róseas e é ut i l izada em casos de
tosse de qualquer causa,  ambos
ut i l izadas para gr ipes e
resfr iados.

FIGURA 5:ALOYSIA GRATÍSSIMA

 

FIGURA 6:L IPPIA ALBA

 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes e
que podem
melhorar a

imunidade, auxiliar
o sono e diminuir a

ansiedade:



 8 .  Bardana ou gobô .  Nome
botânico:  Arctium lappa .  A
raiz é comest ível  e sua
decocação é usada para
al iv ia dores.  A folha apl icada
sobre o corpo é usada para
baixar a febre.

7.  Malva .  Temos 2 espécies
a Malva parvif lora  que é a
mais encontrada nos jardins
e a Malva sylvestris  que
você encontra em lojas de
produtos naturais .  Usadas
para dores de garganta.

FIGURA 7:  MALVA PARVIFLORA

 

FIGURA 8:  ARCTIUM LAPPA

 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes e
que podem
melhorar a
imunidade:



 10.  Erva cidreira.  
Nome botânico:  Melissa

officinalis.

A infusão é usada para
al iv iar  s intomas de ansiedade
e palpitações benignas.
Também usada para amenizar
s intomas gr ipais .

9.  Guaco .  
Nome botânico:  Mikania

glomerata,  M. laeviata,

M.cordifol ia.  A infusão tem
ação expectorante e
broncodi latadora.FIGURA 9:  MIKANIA GLOMERATA

FIGURA 10:MELISSA OFFICINALIS

 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes e
que podem
melhorar a

imunidade, auxiliar
o sono e diminuir a

ansiedade:



 12.  Malvariço,  orégano-

francês,  hortelã da folha-

graúda .
Nome cient í f ico:  Plectranthus

aboinicus.

É usada para al iv iar  a tosse
gr ipal ,  bronquites e rouquidão.

1 1 .  Flor de mamão macho.

Nome botânico:  Carica

papaya.

Usada para tratar  tosse.

FIGURA 1 1 :  CARICA PAPAYA.

FIGURA 12:  PLECTRANTHUS AMBOINICUS

 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes:



13.  Mastruço rasteiro.

Nome botânico:  Coronopus

didymus.

Planta muito usada pela
população em forma de
chá para gr ipes e
resfr iados.FIGURA 13:  CORONOPUS DIDYMUS

 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes e
que podem
melhorar a

imunidade, auxiliar
o sono e diminuir a

ansiedade:

FIGURA 14:  CITRUS SINENSIS.

14.  Laranja.  Nome botânico:
Citrus sinensis ( laranja comum)

ou Citrus aurantium var

sinensis ,  laranja amarga,  usada
para fazer doces e ant igamente
temperar peixe.  Ut i l iza-se a folha
(sem a nervura central )  e a f lor
para s intomas de gr ipes e
resfr iados,  ansiedade. 



 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes e
que podem
melhorar a
imunidade:

15.  Alfavaca-cravo.  Nome
botânico:  Ocimum gratissimum .
Usada para melhorar s intomas
congest ivos e problemas dentais .

16.  Mil-folhas.  Nome botânico:
Achil lea mil lefol ium .  Usada para
baixar febre,  a l iv iar  dores e
melhorar s intomas congest ivos.

17.  Hortelã.  Nome botânico:
Mentha sp .  Usada para al ív io dos
s intomas gr ipais  e congest ivos.

18.  Alho.  Nome botânico:  All ium

sativum .  Reputada ação
ant imicrobiana e expectorante,  usado
para tratar  gr ipes,  resfr iados,  tosse.



19 .    Abacaxi ,  agr ião,  malvar iço:  tem
ação expectorante.
 

20. Malvar iço,  gengibre e
gargarejos com casca de romã e
malva:  tem ação em broncoespasmo
e melhora da rouquidão.
 

21.  Macela,  camomila,  veler iana,
mi l-folhas:  podem ser usadas no
travesseiro,  são ant i-gr ipais  e
auxi l iam na ansiedade e melhora do
sono.

 Plantas com
propriedades
antigripais e

expectorantes e
que podem
melhorar a

imunidade, auxiliar
o sono e diminuir a

ansiedade:



 
AROMATERAPIA

O uso das plantas pode se dar através de seus óleos essenciais, com propriedades relaxantes,

bactericidas e fortalecedoras do sistema imune. No difusor de ambientes ou em água bem

quente, utilizar quatro gotas do óleo essencial de sua preferência e deixar no ambiente por 4

horas. Ambientes com crianças de 2 a 7 anos utilizar 2 gotas e deixar no ambiente por 2 horas.

Bebês até 2 anos, 30 minutos no ambiente. No colar difusor, 1 gota.

 

➸ Laranja, Cravo da Índia, Canela, Eucalipto, Melaleuca e Alecrim são bactericidas e

antivirais. 

 
 



Minha alimentação pode ajudar
na minha imunidade?
SIM! UMA ALIMENTAÇÃO DIVERSIFICADA QUE CONTEMPLE
UMA QUANTIDADE ADEQUADA DE VITAMINAS E MINERAIS É
A MELHOR FORMA DE GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA IMUNE.

Manejar o estresse e praticar atividade física regular também são

fundamentais para um bom funcionamento do sistema imunológico.



Quais alimentos ajudam o sistema imune?

NÃO EXISTEM ALIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ISSO, MAS
EXISTEM NUTRIENTES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O
SISTEMA IMUNE, COMO O ZINCO, VITAMINA C, VITAMINA D
E VITAMINA E.

O Zinco é encontrado nas nozes, farinha de chia e no farelo de aveia.

A Vitamina C é encontrada nos vegetais crus e nas frutas.

A Vitamina E é encontrada nos óleos e pastas vegetais.

A Vitamina D é sintetizada pelo nosso organismo a partir da exposição

ao sol.



A educação do corpo
e da alma na

cosmovisão Guarani

A educação corporal indígena traz o movimento

do corpo e sua relação com a natureza. Tudo é

parte de um mesmo ciclo da vida, tudo é parte

de um mesmo ser. Não estamos distantes da

energia da terra, tudo nos conecta e nos

interliga. Por isso, se a Terra adoece nós também

adoecemos. O processo de cura está ligado

também com o meio ambiente, então o corpo, a

mente e o espírito precisam ser cuidados com o

mesmo zelo.

“O Tempo Guarani”, desenho de Kiko Benite.
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Temos que cuidar da natureza e

do próximo como sendo uma

mesma família, uma extensão do

nosso próprio corpo, respeitando

o espaço de cada um e de cada

ser. Existem várias formas de

prevenção. Uma delas é a própria

alimentação saudável sem

agrotóxico. Rezar e agradecer

por esse alimento. Na cultura

Guarani, existe sempre o

benzimento tradicional do

alimento. “A lenda do milho”, desenho de Kiko Benite.



Não adianta o corpo estar limpo se o

pensamento estiver sujo. Por isso, é

fundamental tomar banho de ervas,

fazer exercícios mesmo estando em

um espaço pequeno e cuidar da

mente. PEDIR AUTORIZAÇÃO E
PROTEÇÃO

Quando for tirar uma erva medicinal

é bom falar com a planta.

Acreditamos que cada ser tem um

dono ou um espírito de proteção.

BEBER MUITA ÁGUA

Beber chás: é importante beber chás

para o fortalecimento do corpo e do

espírito, mas também com

moderação.

L IMPEZA DO CORPO E
DO ESPÍRITO

RESPEITAR A VIDA DE
CADA SER

Usar os elementos da natureza a

nosso favor.
Moã Djá (O dono da planta),

desenho de Kiko Benite.



A água serve para limpar as energias do

corpo e espírito. Um bom banho com ervas

renova as energias. O Povo Guarani

sempre utiliza a água como meio de

filtrar as impurezas do mundo. Ela faz

parte da vida. Rezar com a água,

agradecendo sempre as forças        

 divinas para a renovação da vida.

O fogo é essencial para a vida: o

calor. Na comunidade Guarani você

sempre verá um fogo aceso. Ele é

fundamental para tirar as impurezas.

Quem não mora em um lugar onde

possa fazer o fogo basta meditar

imaginando esse calor.

Presentations are

communication tools.

A terra é onde buscamos o

equilíbrio, a força. Ela que nos faz

ficar fortes, que nos traz a saúde e

o bem estar.

O vento é quem traz a chuva

e quem leva as sementes das

plantas.

OS QUATROS ELEMENTOS, A TERRA, A ÁGUA, O FOGO E O VENTO SÃO
PARTES IMPORTANTES DO PROCESSO DE CURA.



O CANTO-DANÇA: O CANTO E A
DANÇA SÃO A EXPRESSÃO DA PRÓPRIA

ALMA. O CANTO TRAZ A CURA, E A
DANÇA AJUDA A CANALIZAR ESSA
ENERGIA QUE VEM DA NATUREZA.

Os instrumentos sagrados ajudam a se

conectar com os elementos de cura. O

tambor e o chocalho são importantes

instrumentos de concentração e também

da cura: tudo se relaciona. Na cultura

indígena usamos muito o canto para

fortalecer a relação com as divindades.
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Fitoterapia
indígena Guarani

As ervas e os chás indígenas estão presentes na

nossa cultura e esse conhecimento é repassado

para a família. Nós indígenas quando olhamos

para a mata enxergamos a vida, a força e os

remédios. Por isso respeitamos e aprendemos a ver

a natureza como um ser vivo. Os remédios fazem

parte também do processo de cura e é importante

tê-las em nossas casas. Toda vez que formos

colher as plantas medicinais precisamos pedir

autorização, e quando fazermos o chá temos que

ter bons pensamentos e muita energia positiva. A

seguir, apresento algumas das plantas medicinais

utilizadas na fitoterapia Guarani:



Capim rosário (Guarani: Kapia) (Coix lacryma-jobi). Serve para os males dos rins; regula a

menstruação; sua semente usada em colar serve contra as más energias.

  

Carqueja (Baccharis trimera): Ajuda o fígado; usada para gripes e dor de cabeça.

 

Erva baleeira (Cordia verbenacea): Serve para acalmar as dores musculares, tratar infecções

bucais, dores de dente; se fizer um tipo de vassoura serve para limpar as más energias.

  

Erva de cuitelo: Serve para as crianças, feito como chá contra as dores de barriga.

  

Erva de unha de gato (Uncaria tomentosa): Bom para curar infecções estomacais; vermicida.

 

Pata de vaca (Bauhinia forficata): Sua folha lembra uma pata de vaca. Serve como diurético;

bom para diabetes; dores no estômago; mas existem três ou mais espécies e cada uma é bom

para tirar uma doença, cuidado não pode usar em excesso.

 

Picão (Bidens pilosa): Serve para abrir o apetite; ajuda a combater a tosse, deve ser feito chá

para as crianças doentes.

sem foto disponível



Poejo (Cunila microcephala): Bom para usar com bebês e crianças, é vermífugo; é bom para

se ter em casa, não utilizar em excesso.

  

Quebra-pedra (Phyllanthus sp.): Usado contra as pedras nos rins, bexiga; hipertensão; na

expulsão de cálculos renais, é muito bom. Mas cuidado: existem dois tipos, um deles não se

pode tomar pois é o falso.

 

Sabugueiro (Sambucus nigra): Bom para tirar a tosse brava; é laxativo; serve como anti-

inflamatório. Não usar em excesso.

 

Tanchagem (Plantago sp.): Muito bom para dor na garganta e tosse; regula a menstruação;

tirar as sementes. 

 

Guiné (Guarani: Pipi)  (Petiveria alliacea): Usado na cultura guarani para dores de cabeça;

não ingerir; amassar e usar feito compressa, ou tomar banho para tirar as más energias.

 

Urucum (Bixa orellana): Planta sagrada utilizada para fazer pinturas corporais, pode ser

usada na culinária; é o antídoto para a cozida da mandioca braba; é usado como laxante;

para tirar a dor de estômago, usar apenas as sementes.
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Profunda gratidão ao Povo Guarani por
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2020. Agradecemos também a Kiko Benite e

suas ilustrações e Elis do Nascimento Silva, pela

parceria e pelas pontes criadas junto ao Povo

Guarani.



A imagem da benzedeira e seus saberes de cura
apresentaram-se durante muito tempo, e ainda hoje
em muitos lugares do país, como fundamental para

confortar e curar males. Mistura-se o conhecimento
popular, adquirido ao longo de gerações, com diversas

influências culturais, para mobilizar conhecimentos
muito precisos de usos de plantas, associando-os a

crenças religiosas, como meio de conseguir a cura e
afastar males do corpo de da alma.

A cura pela benzedura
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Benzer é Bendizer

Uma das definições do benzimento, que abarca a
complexidade desse conhecimento, foi apresentada por

uma benzedeira de Florianópolis, Camila Gomes, ao
explicar que “Benzer é Bendizer”. Essa definição curta
e simples, capta muito do que significa o benzimento.

Embora sejam diversas as manifestações do
benzimento, com rezas, dizeres, orações ou gestos, que

podem incluir ou não a utilização de água benta,
plantas, estátuas de santos, contas ou velas, o objetivo

final é sempre o mesmo:  o bendizer, ou seja, o
abençoar.



Palavras de conforto e
esperançar

Em diversos locais do país - das periferias das
grandes cidades até comunidades ribeirinhas e rurais,

é possível encontrar mulheres que abrem suas casas
e se dispõem a oferecer, a quem as procura, um

pouco de conforto através do seu dom, da sua crença
e dos seus saberes. 

Nesse momento, em que o contato físico precisa ser
reduzido, algumas dessas mulheres doaram as suas
palavras para confortar quem se dispuser a ler suas

rezas, suas preces e seus bem-dizeres.



“Pai, Filho, Espírito Santo. Deus meu Jesus, Pai infinito e misericordioso e a Vós eu

peço. Nesse momento seja descido e recaído sobre o corpo dessas duas filhas e este

filho. A chave do carro, a casa, o quarto dormido e o trabalho deles. Acham-se

necessitados para receber a graça, para ser curados pelo amor de Vós. Eu lhe benzo

com as três pessoas da Santíssima Trindade, é o Pai e é o Filho é o Espírito Santo,

acompanhando a cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Teus quebrante,

pegasse, no teu comer, no teu beber, do teu dormir. Na tua casa, no teu quarto

dormido, no teu trabalho, no teu carro ou no espaço de tua vida todo mal será levado

em nome de Jesus... (continua...) 

Dona Sueli, benzedeira da Barra da Lagoa,

Florianópolis, Santa Catarina, América Latina



Doença que tiveres na pele, ou no sangue, ou na carne, ou nos nervos ou nos ossos é cortada e

levada, jogada nas ondas no mar sagrado. Se não comes, comerás, se não dormes, dormirás, o anjo

de tua guarda será o teu bom guia. E o teu advogado advogar o teu lado direito, as costas e a frente.

No espaço de tua vida paras ondas do mar teu mal será levado em nome de Jesus. És forte e rijo

como foi o Jesus no ventre da Virgem Maria os nove meses sem comer e sem beber. Ele foi

alimentado, Ele foi abençoado, peço misericórdia de Deus. O divino Espírito Santo vai derramando

sobre o teu corpo sagrado, com essas palavras o teu corpo há de ser curado, fortificado. O alecrim é

verde e abençoado, não foi plantado nesse “meiado”, da água de Cristo ele foi gerado, o teu corpo há

de ser livrado e curado de todo mal. É a Virgem Eterna, é a vós bradamos, é a chave do sacrário

sendo servida a fechar o corpo desses filhos levando toda a maldade... (continua...)

Dona Sueli, benzedeira da Barra da Lagoa,

Florianópolis, Santa Catarina, América Latina



Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o sois vós entre as mulheres, e bendito

é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na

hora de nossa morte amém Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.

Venha nós ao Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O

pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa Senhor as nossas dívidas assim como nós

perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe Senhor, cair em tentações. Livra Jesus de todo

mal, que assim seja. Essas preces eu ofereço entrego a Deus e a Jesus e a mãe Maria

Santíssima. O anjo de guarda, o divino Espírito Santo que lhe cubra com seu sagrado manto em

nome de Jesus que assim seja. Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus lhe abençoe e lhe dê muita

saúde e paz.”

Dona Sueli, benzedeira da Barra da Lagoa,

Florianópolis, Santa Catarina, América Latina



"Divindade criadora, pai mãe, filhx. 

Que neste momento tão sagrado de evolução da humanidade, onde a mãe nos mostra com o

movimento dos 15 vulcões que é hora de mexer dentro; eu limpe, liberte e purifique meus

pensamentos palavras e ações, com alegria e disposição. Que assim como um rio que sabe seu

caminho e se entrega a fluir sem medo, eu também flua nos caminhos do auto conhecimento com

amor. Consciente de que tudo está dentro, corajosa no iluminar de minhas sombras. Que meus

pensamentos sejam iluminados pelo conhecimento, que minhas palavras sejam edificantes e

minhas atitudes sejam amorosas. Que eu seja capaz de me amar e me perdoar. Que eu seja capaz

de perceber quão abençoada é a vida e minha vida. Que a gratidão  transborde em meu coração

por cada detalhe, até os que ainda não sou capaz de compreender.

Com amor,  Narayana Parayana."

Narayana, benzedeira de Florianópolis, Santa

Catarina, América Latina



Oração a Mãe Terra 

(Tradução do Aramaico para o Português adaptada para minhas orações):

 "Que a infinita fonte Universal possa estar emanando em forma de energia e vibração toda a

cura necessária para este momento. Feche os olhos, inspire o ar profundamente, solte-o bem

devagar pelas narinas e quando sentir-se preparado inicie a leitura da oração.

Divina Mãe, sopro da vida, fonte do som, ação sem palavras, criadora do Cosmos. Faça sua luz

brilhar dentro e fora de mim para eu que possa torná-la benéfica ao Todo. Auxilie-me a seguir

inspirando apenas o sentimento que emana de Ti: o Amor. Que a minha Alma, possa se

conectar com essa fonte inesgotável e siga com a memória viva de que, como a ti, Sou Divina,

assim como todas as demais criaturas... (continua...)

Camila, benzedeira de Florianópolis, Santa

Catarina, América Latina



Que a sua intenção e a minha sejam uma só, irradiar a Luz do amor, de todas as formas, a toda

existência individual, assim como em todas as interações vividas. Faça-me sentir a alma da

Terra dentro do meu peito e compreender a sabedoria que existe no Todo.

Não permita que a superficialidade e aparência daquilo que é mundano me cegue e me liberte

das ilusões que impedem o meu crescimento. 

Não admita que eu seja tomada pelo esquecimento de que o Sagrado se apresenta em tudo,

nutre o mundo e a tudo embeleza.

Possa o seu Amor ser o solo onde crescem minhas ações.

Assim seja.

Camila Gomes"

Camila, benzedeira de Florianópolis, Santa

Catarina, América Latina



"Peço a vós pelo amor de Deus, valei-me, meu Pai Eterno, filho da Virgem Maria, te

guarde por esta noite, amanhã e por toda vida. Nem teu corpo será preso nem tua fala

retraída. Nem teu sangue derramado nem tua alma perdida. Jesus por nove meses no

ventre da Virgem Maria, quem esta reza rezar vê José e Maria. Chamei por Nossa

Senhora com fé no coração, chamei pela Virgem Maria, Deus, eu vos peço perdão.

Ofereço esta oração ao Senhor daquela cruz, que me livre dos inimigos da alma, dos

inimigos encarnados, para sempre amém, Jesus. Salve Deus, salve Deus, salve Deus.

Chagas abertas, coração ferido, sangue, meu Senhor Jesus Cristo, derrame na cabeça de

vocês, no corpo. Amém... (Continua)

Dona Baiana, benzedeira do Ribeirão da Ilha,

Florianópolis, Santa Catarina, América Latina



Outra oração para Deus encaminhar a gente, pra nos livrar de tudo quanto é ruim: Com Deus

adiante, Jesus na minha guia, encomendo bom Jesus e a Virgem Maria. Jesus Cristo que me

acompanhe com boas companhias. Que hoje, por esta hora, por esta noite, por este dia, com Deus

na minha frente, Jesus na minha guia. Nada ruim esteja contra mim, pelo poder de Deus e da

Virgem Maria. Amém”.

Uma oração para anjos da minha guarda, pra me abençoar e me livrar de tudo quanto é ruim e

nenhum mal me pegar: Pai-nosso pequenino, sete anjos vão comigo, sete dias vão rezar, sete, me

alumiar, Nossa Senhora é minha madrinha, Nossa Senhora é meu batel. Que haja fé na cruz, na

benção, de manhã, de noite e de dia, mostrando alegria, para sempre. Amém, Jesus. Amém. Salve

Deus, salve Deus, salve Deus. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de meu Senhor Jesus

Cristo se derrame na cabeça de todos nós, amém.”

Dona Baiana, benzedeira do Ribeirão da Ilha,

Florianópolis, Santa Catarina, América Latina



Respeitando as normas de

biossegurança relativas à pandemia

Medicina

Chinesa

Práticas recomendadas pela

autoridade estatal chinesa

para prevenção e tratamento

do COVID 



T R A T A M E N T O  N A S  F A S E S
S I N T O M Á T I C A S

Estimulação de pontos de acupuntura

através do toque, pressão ou golpes leves

com os dedos ou objetos arredondados 

P R E V E N Ç Ã O  

Práticas corporais diárias : Qi Gong ,

Liam Gong , Tai Chi 

 

.
Recomendações



Estimular com pressão com as

ponta dos dedos ou objeto

arredondado

Estimula o Nervo Vago 

Alivia o estresse , melhora a

respiração, diminui a inflamação 

Pontos Indicados 

St36 - Zusanli 



 Trata a febre , elimina excesso de

calor do corpo 

Para cada sessão de 10 a 15

minutos , selecionar 2 pontos 

Se a área estimulada ficar dolorida

indica que estímulo adequado 

Pontos Indicados 

Li11 - Quchi 



 Indicado para sensaçao de

opressão no peito /falta de ar

Também auxilia na recuperação

dos órgãos internos na

convaescença

Se tosse pode associar com ST40

CV17 também auxilia na falta de

ar e na ansiedade

Pontos Indicados 

PC6 - Neiguan 



 Indicado para tosse e inchaço na

garganta

Também auxilia na recuperação

dos órgãos internos na

convalescença

Pontos Indicados 

ST40 - Fenglong 



Falta de ar, ansiedade  

Indicado para melhorar a

imunidade

Pontos Indicados 

CV17 - Tanzhong



Tonifica o sitema digestivo,

tristeza, sintomas depressivos

Indicado para o cansaço e a

fadiga, bom para convalescença

Pontos Indicados 

Sp6 - Sanyinjiao

Outros pontos : LI4 - cefaléia 

 



Do in/
Reflexologia

Nos pés há uma notável concentração de terminações sensoriais,

que no cérebro fazem conexões com as áreas motoras que

regulam o tônus dos músculos do nosso corpo que mantém a

postura 

T O Q U E S  E  M A S S A G E N S  N O S  P É S  R E L A X A M  O  C O R P O ,
D I M I N U E M  T E N S Õ E S  E  F A V O R E C E M  O  S O N O
R E P A R A D O R  



Do-in /
Automassagem 

A sessão
- Duração de 15 a 20 minutos 

- Pode melhorar o sono, se feita

à noite

- Autoridades em Medicina

Chinesa recomendam fazer

escalda-pés com infusão de

ervas em água morna/quente,

para expulsar patógenos

climáticos, antes ou após a

sessão, por 30 minutos

 



Auto-
massagem

C O M E C E  M O B I L I Z A N D O  A S
A R T I C U L A Ç Õ E S  D O  T O R N O Z E L O ,
P É  E  D E D O S  D O  P É

Faça movimentos de rotação com cada

um dos dedos , puxando-os suavemente

C O M  O S  P O L E G A R E S  N A  S O L A  E
O S  D E D O S  N O  P E I T O  D O  P É ,
T O R Ç A  A S  M Ã O S  E M  D I R E Ç Õ E S
O P O S T A S ,  C O M O  S E  V O C Ê
E S T I V E S S E  E S P R E M E N D O  U M A
E S P O N J A .

Depois pressione com os polegares ,

segurando por 3 segundos em cada

lugar 



Você pode deslizar seus
dedos pela planta do pé com
um pouco de óleo, ou ficar

mais tempo em algum ponto
específico que necessite

relaxar 



Assim como os pés, o

pavilhão auricular é um

microssistema relacionado

a todas as áreas do corpo 

Auriculoterapia



 

Para estimulação dos pontos, pode-

se utilizar sementes de colza ou

mostarda fixadas com um 

esparadrapo ou micropore.

Se você não tem sementes, pode

massagear suavemente o pavilhão

auricular, observando as zonas

indicadas no mapa. 

Auriculoterapia



 

Pontos para ansiedade: ansiedade, neurastenia, coração, subcórtex, shen men.

Pontos para depressão: neurastenia, coração, fígado, subcórtex.

Pontos para imunidade: rim, baço, apêndice.

Ápice da orelha: harmonização emocional.

Pulmão: tristeza, melancolia,sintomas respiratórios.

Rim: medo, falta de vontade e insegurança. Sintomas na  lombar e joelhos e

urinários.

Baço: preocupação, pensamentos obsessivos. Sintomas relacionados à

alimentação e digestão. Fraqueza e fadiga muscular.

Fígado: raiva, irritabilidade. Sintomas de contrações musculares, tendinites,

tensão, dor, rigidez.

Coração: euforia, ansiedade. Sintomas do tórax.

 

Sugestões de pontos que podem ser

massageados ou receber aplicação de sementes

Auriculoterapia



AuriculoterapiaSugestões de pontos que podem ser

massageados ou receber aplicação de sementes



AuriculoterapiaSugestões de pontos que podem ser

massageados ou receber aplicação de sementes



AuriculoterapiaSugestões de pontos que podem ser

massageados ou receber aplicação de sementes



Práticas

Corporais
Manter-se em movimento é

fundamental para a

manutenção e melhora da

vitalidade. Além dos

benefícios físicos, a melhora

do gerenciamento do estresse

e da ansiedade é notável com

práticas que integram

movimento, respiração e

consciência corporal.



 Mente e o corpo em estado de relaxamento e conforto

 Roupas confortáveis e leves

 Respeitar os limites do organismo, não excedendo a prática

Evitar praticar exercícios com fome ou sede, ou com o estômago cheio

Mulheres grávidas ou menstruadas devem evitar práticas intensas e muito

mobilizadoras;

 O ambiente da prática também deve ser confortável: nem muito frio,

nem muito quente. Início da manhã ou no final da tarde quando há menor

incidência de raios solares.

 Práticas com os pés descalços não devem ser feitas em piso muito frio

ou úmido, pois é nocivo para os rins.

Orientações gerais:

 

 

 

 

 



Qi Gong: prática
corporal da

Medicina
Tradicional

Chinesa.
 

No organismo humano o Qi se origina

de três fontes: energia ancestral

(herdada), alimentação e respiração.

Utilize a mente para melhor

direcionamento do Qi e desenvolver a

intencionalidade para onde você

quer fazer circular a energia.

Você pode ver a sequência aqui:

https://youtu.be/3FJy0EDoYK0

Qi: energia vital 

Gong: cultivo, prática,

metodologia

 

Qi Gong= cultivo da energia

vital

Inspiração → nutrição energética.

 Expiração  →  liberação de angústias

e sentimentos desagradáveis.
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COMECE CONTEMPLANDO A
RESPIRAÇÃO:

Este exercício pode ser feito em

pé, com os pés paralelos

afastados à distância da largura

dos ombros, mãos sobrepostas sob

o Dāntián (região abaixo do

umbigo), ou sentado de pernas

cruzadas, mãos sobre as pernas.

O Dāntián é um dos pontos de

maior concentração energética do

corpo humano. Observe sua

respiração por um momento, de

forma longa, suave e tranquila.

Como fazer os
exercícios:
Repita 8 vezes cada

movimento,  lentamente e

coordenando com a

respiração. 

Inspiração  -  f ica

associada com a

ascendência   Expiração
com a movimentação

descendente do corpo.  O

ar deve ser  inspirado

pelas nar inas e expirado

pela boca.

 



1  SUSTENTAR O CÉU:
 

Entrelace os dedos em

frente ao seu ventre.

Eleve os braços pela

frente ao inspirar ,  sol te

as mãos e abaixe pelos

lados exalando o ar .

Promove alongamento e

melhorar a postura,

regular iza os órgãos

internos.
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2 EMPURRAR O CÉU E A

TERRA 
Mãos na altura do umbigo,

segurando uma esfera de energia.

Inspire elevando o braço esquerdo

pela frente do tronco, acima da

cabeça, voltando a palma da mão

para cima, ao mesmo tempo que

volta a palma da outra mão para

baixo, e alongue-se. Expire

voltando à postura inicial. Repita o

movimento invertendo os braços.

Regulariza as funções do baço e

do estômago, ajudando a

digestão.
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3 PUXAR O ARCO E

ATIRAR A FLECHA

 
Cruze os braços em frente ao

peito, em seguida estenda um

braço e flexione o outro como se

puxasse um arco e lançasse uma

flecha. Olhe na direção da flecha.

Cruze novamente e repita o

movimento para o lado oposto. 
Este exercício aumenta a

capacidade respiratória e melhora

a circulação sanguínea.
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4 OLHAR PARA TRÁS

 

Expire girando o pescoço

para a esquerda, como que

olhando sobre o ombro.

Inspire voltando à postura

inicial. Repita o movimento

para o lado direito. Pode ser

feito com as mãos no quadril.

Procure relaxar mandíbulas,

bochechas, olhos e testa.
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5 O GRANDE URSO

VIRANDO PARA O LADO
Inspire com o peito girando

para o lado. Desça, passe a

coluna pela frente exalando e

suba pelo outro lado. Este

exercício fortalece as coxas e

desenvolve a flexibilidade da

coluna vertebral, além de

aliviar a insônia e a

inquietação.
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6 TOCAR OS PÉS E

FORTALECER OS RINS
Com as mãos sobre os rins, inspire

abrindo e elevando o peito. Expire

inclinando o tronco para frente e

para baixo, passando as mãos por

fora das pernas. Inspire voltando à

postura inicial passando as mãos

por dentro das pernas. Este

exercício desenvolve a

flexibilidade da coluna lombar, do

quadril e da cintura além de

fortalecer os rins.
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7 CERRAR OS PUNHOS E

SOCAR COM FÚRIA
Peito aberto, punhos cerrados ao

lado do tronco. Expire

arremessando um dos braços para

frente, como que socando. Abra a

mão e feche “buscando” a energia

para você. Inspire voltando à

postura inicial. Repita o

movimento com o outro braço.

Este exercício fortalece as coxas e

os braços, além de aumentar a

energia vital.
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8 ESTENDER-SE PARA O

CÉU
Inspire elevando o corpo, como se

estivesse sendo puxado pela

cabeça, elevando e chacoalhando

os calcanhares. Desça com os

calcanhares ao chão e bata a

frente dos pés, soltando o ar. Este

exercício fortalece os músculos

das pernas e melhora a postura.
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9 ABRAÇAR A ÀRVORE
Feche os olhos e respire fundo.

Imagine que caminha em uma

bela floresta. Você olha em volta

e escolhe uma árvore. Imagine que

caminha até ela, chega bem

perto, e posiciona os braços para

abraçá-la. Permaneça ali,

respirando o mesmo ar da árvore,

sentindo a sua sombra, sentindo a

tranquilidade que a árvore emana.

Ouça o seu silêncio, o barulhinho

das folhas, respire fundo. Perceba

seu corpo, aproveite o momento.
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Yoga
 

Yoga é essencialmente uma disciplina espiritual

baseada numa ciência sutil que busca harmonizar as

relações entre corpo, mente, emoção, respiração e

espiritualidade.

YOGA É ARTE E CIÊNCIA PARA UMA
VIDA SAUDÁVEL 

 

Yoga é derivada da palavra em sânscrito "yuj" que

significa unir, integrar.

 



Apresentamos sequências de posturas para

fazer em casa. 

Siga as figuras, conforme sua possibilidade

e conhecimento, observando conforto,

esforço e estabilidade. 

Busque permanecer por 30 segundos em

cada posição, para cada lado do corpo.

Respire com consciência, sentindo sua 

 inspiração e sua expiração.

Pratique com leveza, suavidade, presença e

amor. Namastê!

Yoga



Yoga



Yoga - aquecimentos



Yoga - saudação ao sol



Yoga - saudação à lua



Yoga integrativa - nível 1



Yoga
para praticar online

https://www.instagram.com/solar_iyengar_yoga/ - Centro de Iyengar Yoga

https://www.instagram.com/yogashalabrasil/ - Centro de Yoga

https://www.instagram.com/yogacomresultado/?hl=pt-br - Yoga online

https://www.instagram.com/jan.yoga/?hl=pt-br - Professora de Yoga, que oferece práticas gratuitas ao vivo

https://www.instagram.com/studiohathavinyasayoga/?hl=pt-br - Studio dedicado à prática de

hathavinyasayoga, com práticas gratuitas ao vivo

https://www.instagram.com/yoga.spanda/?hl=pt-br - Escola de Yoga e Terapias Complementares, com

práticas gratuitas ao vivo

https://www.instagram.com/budyoga_/?hl=pt-br - Aulas de Yoga ao vivo diariamente às 20h

https://www.instagram.com/studionataraja/?hl=pt-br - Aulas de Yoga gratuitas ao vivo

https://www.instagram.com/sayanealves/?hl=pt-br - Professora de Yoga,Meditação e Pilates, práticas

gratuitas ao vivo

https://www.instagram.com/hotyogasp/?hl=pt-br - Aulas de  Hot Yoga, práticas gratuitas ao vivo

https://www.instagram.com/sou.yoga/?hl=pt-br - Práticas de Yoga gratuitas ao vivo

https://www.instagram.com/marcusrojo/?hl=pt-br - Práticas de Yoga grtuitas ao vivo toda terça-feira

https://www.instagram.com/yogaparatodosbrasil/?hl=pt-br - Escola de yoga nada convencional, práticas

gratuitas ao vivo

https://www.youtube.com/channel/UCsDadZihK5iQmwItlOL5dVA - Canal Casa Shanti, Escola de Yoga

online



MEDITAÇÃO 

A prática da interiorização e da atenção no presente através da respiração é grande aliada na manutenção do

equilíbrio emocional. Práticas de poucos minutos apresentam efeitos comprovados.

 

https://www.instagram.com/positivapp/?hl=pt-br - App de meditação e autoconhecimento

https://www.youtube.com/channel/UCTqpr2W0r2cC3wefoUrxftQ - Canal Yoga Mudra

https://youtu.be/vggnSTK2Lcwhttps://www.youtube.com/watch?v=u1QnOGp_qHw - Relaxamento Yoganidra

https://www.youtube.com/watch?v=J0XdOQb6AD0 - Canal Inspiramor, práticas e meditação

 

 



Medidas Gerais
1. Beba água morna ao longo do dia.
2. Pratique diariamente: posturas de yoga suaves,
exercícios respiratórios (pranayamas) e meditação
por, pelo menos, 30 minutos.
3. Utilize especiarias como açafrão da terra,
cominho, coentro e alho, na culinária.

Ayurveda  
Recomendações do Ministério

Ayush/Índia: Medidas para

aumento da imunidade e para o

autocuidado durante a crise

Covid19

 

 

 

 

 

 

http://ayush.gov.in/covid-19



MEDIDAS DE PROMOÇÃO DA IMUNIDADE AYURVÉDICA

Decocção de ervas (10 partes de água para 1 parte das ervas, ferver por 3 minutos). Coloque

manjericão ou alfavaca, canela, pimenta preta, gengibre em pó e uva passa, em partes iguais.

Tome uma xícara de chá uma ou duas vezes por dia. Adicione açúcar mascavo e/ou suco de limão

fresco ao seu gosto.

Leite Dourado - meia colher de chá de açafrão da terra em pó em 150 ml de leite natural, integral.

Ferver e tomar uma ou duas vezes por dia

1.

2.



PROCEDIMENTOS AYURVÉDICOS SIMPLES

 Aplicação nasal - Aplique 1 gota de óleo morno (gergelim, coco ou Ghee) nas duas narinas de manhã e à noite.

 Bochecho com óleo - Coloque 1 colher de sopa de óleo de gergelim ou óleo de coco na boca. Não beba. 

Bocheche por 2 a 3 minutos e cuspa. Em seguida, lave a boca com água morna. Isso pode ser feito uma ou duas

vezes por dia.

1.

2.



SE TIVER FEBRE, TOSSE, DOR DE
GARGANTA e/ou outros sintomas
respiratórios, PERMANECER EM
QUARENTENA:

Fazer inalação do vapor de folhas

de hortelã ou sementes de cominho

uma vez por dia. Ferva a água com

as folhas ou sementes, coloque em

uma bacia, cubra sua cabeça com

uma toalha e inale o vapor por 10-

20 minutos.

Essas medidas geralmente tratam a

tosse seca normal, dor de garganta e

febre baixa. Contudo, se piorar, entrar

em contato com sua equipe de saúde

(http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/ind

ex.php?pagina=notpagina&noti=22137)

ou ligar Alô Saúde Floripa (0800 333

3233)

Cravo em pó misturado com

açúcar mascavo ou mel pode

ser tomado 2-3 vezes ao dia

em caso de tosse ou irritação

na garganta.

Ayurveda  



 
TERAPIAS EXTERNAS - ANTROPOSOFIA

 

 

 

 

 

As Terapias Externas são aplicações de substâncias naturais sobre a pele com o objetivo

de estimular as forças auto-curativas e reestabelecer o equilíbrio físico, anímico e

espiritual, de acordo com os princípios da Antroposofia.

 

As principais terapias utilizadas são as compressas, cataplasmas, escalda pés, massagem,

banhos terapêuticos e enfaixamentos.



Indicação: Resfriados,  esgotamento,  atividade

mental  exacerbada e/ou falta de clareza nos

pensamentos e dor de cabeça.

 

Adicionar água quente em recipiente (balde) que

cubra acima da região dos tornozelos.  Cortar  e

espremer o l imão dentro da água fazendo

ranhuras na casca para l iberar o óleo etér ico.

Se o l imão não for  orgânico,  usar apenas o suco.

Deixar água quente para adicionar aos poucos e

manter a temperatura aquecida e agradável .

 

Tempo de duração 20 minutos.

 

Enxugar os pés e descansar por pelo menos 20

minutos.

 
ESCALDA PÉS 

DE
LIMÃO

 
 



 

Em caso de febre, quando a temperatura corporal estiver

bem distribuída e as extremidades aquecidas.

 

Cortar o limão em rodelas adicionar uma rodela na região

do arco de cada pé e uma rodela nos calcanhares.  Calçar

meias para fixar as rodelas de limão e comprimir um pouco

para liberar o suco.

 

Duração: 1  hora com a compressa ou enquanto

est iver  confortável .

 
COMPRESSA 

DE LIMÃO
PARA FEBRE

 
 



 

Indicação: Inflamação na garganta, dor e rouquidão  

 

Cortar o limão em rodelas colocar lado a lado em um

tecido de algodão que envolva a região do pescoço,

mantendo seca a região da nuca. As rodelas de limão

ficarão embrulhadas em formato de colar. 

 

Pressionar levemente as rodelas para liberar o suco. 

 

Envolver a compressa com tecido de lã para manter o

calor.

 

Duração: 30 a 60 minutos ou enquanto estiver confortável.

Pode ser feita até 2 vezes ao dia.

 
 

COMPRESSA DE 
 LIMÃO PARA
GARGANTA

 
 



TERAPIA ARTÍSTICA
ANTROPOSÓFICA



A terapia artística antroposófica origina-se em 1922, com a

atuação conjunta de Rudolf Steiner e da Dra. Ita Wegman. A

Dra. Wegman pediu à Dra. Margarethe Hauschka que

desenvolvesse um trabalho terapêutico fundamentado em sua

experiência médica e vivência artística. A linguagem artística

terapêutica busca despertar o interesse e o entusiasmo para a

integralização do ser humano, desenvolvendo clareza no pensar,

amor no sentir e o fortalecimento da vontade.

As práticas ocorrem com pintura (aquarela), técnicas de

desenho e modelagem. Elas são estruturadas com base em

elementos polares: claro/escuro, peso/leveza, contração/

expansão, interior e exterior, reto e curvo.

Os ritmos encontrados nos ciclos da natureza, os mitos, os

contos de fadas, as biografias pessoais, a observação de obras

de arte e a poesia são recursos importantes para uma maior

autoconsciência e integração. 
 

ilustração Leda Regina de Araújo



Como o foco é no processo de execução da atividade, não se

espera e nem há necessidade de qualquer habilidade

artística.  Essa forma de terapia pode ser aplicada em todos os

casos de doenças, de desarmonias e para o desenvolvimento

pessoal. Os desafios enfrentados em casos de doenças e crises

são trabalhados com criatividade, o que possibilita uma nova

direção ao bem-estar físico, emocional e espiritual.  A atividade

artística terapêutica equilibra e fortifica a individualidade, a

relação com o outro e com o meio em que se vive. A harmonia

encontrada, como consequência das novas percepções e das

conquistas treinadas e adquiridas, ativa a criatividade e fortalece

o sistema imunológico. 

A seguir apresentamos propostas de atividades:

 

ilustração Daniela Vicentini, estudo de melissa, aquarela, 2010.



 
Escolha uma semente, plante-a e observe sua germinação. Pode ser um
feijão, um grão-de-bico, um quiabo. A cada dia, de preferência sempre
num mesmo horário, coloque-se diante da semente e faça as seguintes
perguntas:
Como estou?
Como o dia amanheceu?
Como está a semente?
Sem se preocupar com habilidades artísticas, você também pode
registrar em desenho esse processo de desenvolvimento da planta e
escrever suas respostas às perguntas. As ilustrações mostram um
exemplo dessa observação (nesse caso, o grilo comeu as folhas que
estavam sendo observadas).

Atividade 1
 

Observação da germinação de uma

semente
 

ilustrações: Leda Regina de Araújo.
Estudo da germinação de feijão. lápis de

cor, 2012.
 



 
As perguntas listadas anteriormente podem ser estendidas para a observação de nuvens e cores do céu. No
outono, as tardes recebem amarelos intensos com toques de vermelhos. Você pode também observar um botão
que desabrocha, uma árvore, um  pássaro, um animal. 
Como estou? Como o dia amanheceu? Como está o céu, o botão da planta que eu observo, a árvore, o pássaro?
A escolha de um horário  para realizar esses exercícios colabora com a definição de um ritmo, fundamental para
a saúde. Os registros podem ser feitos com lápis de cor, giz de cera, tinta guache bem aguada - normalmente
usamos aquarela, entendemos que a tinta que pode ser diluída em água tem uma ação terapêutica. As ilustrações
referem-se à observação da árvore do araçá. Trazem uma aproximação com as cores das folhas e os momentos
de observação do fruto que amadurece.

Atividade 2
Observação da natureza

 

 
ilustrações Daniela Vicentini, estudo de Araçá, aquarela, 2015 e 16.



 
Pinte um caqui ou uma cesta de caquis e laranjas, frutas de outono. Se não tiver aquarela, pode ser com tinta
guache, com bastante água. Saboreie a pintura com pinceladas longas e  tranquilas. Pergunte-se como se sente
antes de começar a pintar.  Quando cair a noite, antes de dormir, rememore o momento em que esteve
pintando. Você também pode pintar entardeceres. Pode se inspirar nas pinturas do  artista mexicano Diego Rivera
(1886-1957), que, convalescendo de um tratamento médico, produziu uma série de pores do sol, quando
descansava numa casa em Acapulco, cuja vista dava para a praia e a baía.

Atividade 3
Pintura

 

Os seres superiores que estão diretamente acima dos seres humanos não têm olhos nem

linguagem como os seres humanos. Eles direcionam o calor para algum lugar e uma cor acende

no local. Ao fazê-lo, eles expressam sua essência e conversam entre si.

(Rudolf Steiner GA 265)

 

 
Ilustrações Diego Rivera, pôr do sol  7 e pôr do sol 10, 29cm x 41.8cm, 1956.



 
Desenho de forma é um tipo de desenho que envolve ritmo e
movimento. Uma forma desenhada fixa um movimento em
repouso, o desenho de forma movimenta ritmicamente o que
está parado. Para realizar o desenho de forma, a mão segura
delicadamente o lápis e este toca no papel em movimento
suave, rítmico e contínuo. Imagine uma folha que cai de uma
árvore. Assim o lápis toca o papel. Após iniciar e chegar ao
movimento que flui com suavidade, é possível ouvir o ritmo da
respiração, com o lápis que desliza sobre o papel. 

A atividade indicada é uma sequência em que se
observa a forma (um 8 harmônico), que inicia um
movimento para se colocar em pé, passa pelas etapas
de transformação de 2 a 8 e retorna ao repouso no
9.    Lembre-se de passar o lápis várias vezes sobre a
mesma forma para perceber o ritmo do movimento:

Atividade 4
 
Desenho de forma
 

 
ilustração Leda Regina de Araújo



Com lápis preto, inicie a traçar com ritmo.  É preciso treinar o gesto,
repetir até perceber que chegou em um movimento suave, quente e
revigorante. Faça um, dois, três, descanse, e vai repetindo. As
ilustrações mostram hachuras feitas com traços longos e curtos, fortes
e fracos. Brinque. Treine.  As ilustrações da próxima página mostram
duas cópias com essa técnica de desenho. Você pode experimentar
fazer cópias de fotografias, de obras de arte ou mesmo fazer
desenhos de observação e criações com hachuras. Pode usar lápis de
cor.

Atividade 5
Desenho de hachuras

 
O desenho com hachuras é feito com
linhas em diagonal (45 graus), da
direita para a esquerda e de cima para
baixo. Prenda o papel com fita crepe
nas bordas, para ficar mais firme.
 

 
ilustração Leda Regina de Araújo

 
Ilustrações Escola de terapia artística antroposófica.

 



Musicoterapia
 

Estimular o desenvolvimento motor; 

Criar canais de comunicação e de expressão

emocional; 

Desenvolver habilidades sociais; 

Ajudar no tratamento da depressão e da ansiedade.

Musicoterapia é a utilização clínica de intervenções

musicais para atingir objetivos específicos dentro de uma

relação terapêutica por um profissional credenciado.

Somente profissionais graduados e pós-graduados em

musicoterapia podem exercer essa função. Algumas das

aplicações mais comuns da musicoterapia são: 

 

 



NÃO EXISTE MUSICOTERAPIA SEM A PRESENÇA
DE UM MUSICOTERAPEUTA, PORÉM

QUALQUER PESSOA PODE USAR A MÚSICA
COMO UMA FORMA DE TERAPIA.

Para prat icar em casa:
 
Todo ser humano é capaz de cantar ,  tocar
um instrumento e compor suas próprias
músicas.  Para isso,  precisa desenvolver
suas habi l idades musicais -  uma boa opção
para passar o tempo e diminuir  a
ansiedade durante este período de
isolamento social .

 

 

Musicoterapia
 



Na internet há uma grande oferta de aulas on-line

de instrumentos musicais e de canto para crianças

e adultos.

Deixamos algumas sugestões para que as pessoas

aproveitem seu tempo para desenvolver a

musicalidade que existe dentro delas.

https://www.udemy.com/course/aprenda-piano-
class ico-e-teor ia-musical-dolce-piano-1/

              /dolcepiano

www.estudioal icerce.com.br

Sugestões de s i tes com aulas de música:
 

 

 

Musicoterapia
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Letícia Calado Carneiro  -  f is ioterapeuta CPIC/PMF
Murilo Leandro Marcos  -  médico de famí l ia ,  yoga,
f i toterapia CPIC/PMF
Rogério de Souza Duarte  -  médico de famí l ia ,  acupuntura,
coordenador CPIC/PMF 
Simone Morini  -  prof iss ional  de educação f ís ica,  yoga
CPIC/PMF
Cesar Paulo Simionato  -  médico,  professor de f i toterapia,
Horto Didát ico Plantas Medicinais  HU/UFSC
Gelso Granada  -  médico de fami l ia ,  f i toterapia PMF
João Paulo Garibaldi  -  médico de famí l ia ,  antroposof ia PMF
Sayane Alves  -  f is ioterapeuta,  professora de yoga e pi lates
Thaisa Navolar  -  nutr ic ionista vegetar iana
Márcio da Costa Ferreira Pinto  -  musicoterapeuta
Shantala Van Cleave  -  terapeuta antroposóf ica
Leda Regina de Araújo  -  terapeuta art íst ica antroposóf ica
Daniela Vicentini  - formação em terapia art íst ica 
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