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AS FERIDAS EMOCIONAIS PÓS-COVID
por Ana Veloso
A exemplo do que acontece na história de cada um de nós,
também ao longo dos tempos a Humanidade se viu (e
continuará a ver-se) confrontada por situações desafiantes
que surgem no seu percurso interrompendo, pondo em
causa ou abalando o seu curso de ação, a sua forma de viver,
de pensar ou de ser. Esses eventos, mais ou menos globais,
muitas vezes aterradores, devastam cidades e países,
dizimam vidas, ceifam esperanças e castram a liberdade e
outros direitos fundamentais básicos. Daqui nada mais
parece restar do que sofrimento, perda e lágrimas. Perante
este tipo de circunstâncias, podemos questionar as causas,
os propósitos e os efeitos desses acontecimentos, mas o
certo é que essas experiências marcam e transformam
profundamente todos aqueles que as vivenciam, incitando à
mudança, à readaptação e ao crescimento.
Podemos, a distância, olhar a História e perceber de forma
clara, os ciclos sucessivos inerentes ao caminho da
Humanidade, que oscilam e se alternam entre fases mais ou
menos luminosas com épocas mais ou menos sombrias,
onde, continuamente, a teimosia da impermanência impera
e persiste como força motriz da evolução do Homem.
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AS FERIDAS EMOCIONAIS PÓS-COVID
por Ana Veloso
Raramente percebemos, mas o fato é que a dimensão do
sofrimento

é

inversamente

proporcional

à

nossa

capacidade de superação, seja em que âmbito for que essa
dor ocorra. A evolução que a Humanidade persegue ao
longo dos tempos parece estar sempre um passo atrás das
suas próprias urgências, até porque, muitas vezes, ela
mesma, se torna o problema.
Na saúde, os grandes desafios da História residem também
na incapacidade de resposta a determinadas doenças ou
situações, num dado momento ou lugar, e, por mais que se
tenha caminhado e avançado para um conhecimento maior
e mais profundo da fisiopatologia humana, continuamos
perante um enorme vazio de respostas: por um lado, a
pobreza e a falta de condições básicas de saúde em muitos
países, por outro lado, a evolução das próprias doenças
causadas por fatores ambientais e sociais, mas também
com questões biológicas. Parece ser um princípio universal
que a mutação é um processo transversal a todas as
espécies, razão pela qual a Humanidade está sempre a um
passo atrás da própria natureza. Em finais de 2019, surgiu
na China a COVID-19, que resultou do aparecimento de um
novo coronavírus (SARS-CoV-2), altamente contagioso e que
rapidamente se espalhou por todo o globo, sem respeito
por fronteiras, idiomas ou classes.
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AS FERIDAS EMOCIONAIS PÓS-COVID
por Ana Veloso
Mais uma vez, a Humanidade distraída de si mesma foi
chamada a responder a uma ameaça invisível que
implacavelmente condicionou o seu cotidiano, expondo a
relatividade frágil das prioridades vividas. O abalo deu-se
em todos os níveis. O condicionamento da liberdade foi um
deles. De um momento para o outro nem as paredes de
casa parecem conseguir proteger e separar o Homem do
ameaçador vírus. O perigo chega trazido tanto pelo pai,
como pela avó ou pela criança de colo, e de forma
incomplacente condena facilmente todo o núcleo familiar.
As energias também se confinam ao espaço doméstico.
Trabalha-se na insegurança a partir de casa. Vive-se a partir
de casa e a realidade social passa a ser virtual, substituindo
a até aqui virtualidade de ser e de viver. Agora somos nós
conosco mesmos. Mais, agora somos nós com os filhos que
trepam às cortinas, com os maridos e as esposas que
espumam intolerantes consigo mesmos, com o cão ou com
o gato que insistentemente, arranham a porta para sair.
Agora somos nós com a dor, perda do ente querido que não
foi forte o suficiente para resistir… Agora somos nós com a
dor, perda do ente querido que não foi forte o suficiente
para resistir…agora somos nós com as estatísticas que
parecem apontar para a afecção generalizada e
descontrolada da Humanidade…agora somos nós com o
medo: quem será o próximo? Agora somos nós e as janelas
fechadas, convidados a renascer por dentro…mas o parto é
difícil.
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AS FERIDAS EMOCIONAIS PÓS-COVID
por Ana Veloso
As contrações internas rasgam o ego que tem medo de ser
transmutado. Resiste-se à mudança, porque a dor da
limitação impera, porque a tristeza deprime, porque a luz
não aparece nem ao fundo do túnel nem dentro de nós,
porque estamos fracos de forças e de consciência, porque
não respiramos esperança, porque não nos reconhecemos
capazes de tarefas audazes como estar confinados a nós
mesmos. E os dias seguem-se e os queixumes também.
Procuram-se culpados da desgraça, da perda, da fome, da
tristeza, do luto, do choro, da angústia, da depressão, da
limitação, do medo, da falta de ar e de coragem. Agora
sente-se a falta dos amigos e dos abraços, das festas e dos
convívios. Agora sente-se a falta dos que partiram e da
família distante. Agora sente-se a falta do que não somos.
Agora sente-se a falta… A “falta” é a moldura imponente da
paisagem da Alma de muitos. O que não se tem é
insubstituível. Nada é tão valioso como o que se tinha.
Continuamos a viver com os olhos postos no que
desapareceu e na doença que não nos matou, mas que nos
adoeceu por dentro. Continuamos seguindo de olhos
postos fora de nós porque a consciência pode ser
assustadora. Crescer dói! Resistir ao inevitável é ainda muito
mais doloroso!
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AS FERIDAS EMOCIONAIS PÓS-COVID
por Ana Veloso
Depressa foi perdido o ímpeto inicial das meditações mais
ou menos globais que no princípio da propagação da
doença proliferaram por toda a internet. Foi só chegar o
primeiro
Verão…
foi
só
chegar
o
primeiro
desconfinamento…
essas
tendências
iniciais
desapareceram. E a doença cresceu esgueirando-se por
todas as frestas, ocupando o espaço que era nosso. E o
processo repete-se: novo Inverno, novo confinamento, mas
mais limitações e maior cansaço.
As dores parecem hoje ser mais fortes que a doença. Por
outras palavras, parece que as feridas resultantes do
processo pandêmico, não são nem serão apenas vividas
fisicamente como resultado direto das afetações
respiratórias ou outras. Essas são óbvias e inegáveis. Mas as
mais perigosas e aquelas que poderão modelar o curso da
vida da Humanidade são as que resultam indiretamente da
doença, as que lhe são paralelas e que se mostram de
forma sutil no cotidiano e no comportamento de cada um.
Devemos estar atentos às doenças emocionais. O perigo
destas doenças é a sua manifestação inicialmente sútil, que
passa muitas vezes despercebida ou é menorizada
mediante a azáfama da vida exterior. O não
processamento/gestão de determinados processos ou
situações, minam o equilíbrio interno e de forma
normalmente silenciosa, podem instalar-se profundamente
acarretando sérios transtornos.
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AS FERIDAS EMOCIONAIS PÓS-COVID
por Ana Veloso
Neste processo paralelo à existência da COVID-19 há que
dirigir a nossa atenção para o que a doença nos quer fazer
mostrar ou ensinar, de uma forma global. Há já muitos de
olhos postos na doença física, mas no seu âmbito mais
energético, onde nos vem magoar? Como dói a doença em
cada um de nós? O que é que ela veio questionar? O que
nos vem propor? Para questões como estas, parece que a
limitação, o confinamento e as condições propícias à
introspecção nos orientam para a necessidade de mergulho
interno em direção a uma nova ou mais ampla consciência.
Façamo-la por iniciativa própria, caso contrário, a vida nos
forçará de forma mais dolorosa. Esta decisão é nossa.

@ana.veloso.790
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
2020 será un año que no podremos olvidar fácilmente. La
humanidad fue sacudida por un evento inesperado que aún
hoy nos preocupa. La pandemia del Covid-19. Al igual que
en otras ocasiones, como ocurrió durante la epidemia
mundial de la llamada “gripe española” de 1918 y otras
epidemias anteriores, unos morirán y otros sobrevivirán. El
gran reto para toda la humanidad es conservar la mayor
cantidad de vidas y en las mejores condiciones de salud
posibles.
Para poder lograr esta meta, los sistemas y organizaciones
de salud de todo el mundo están trabajando duramente.
Unos con más recursos que otros, pero todos alineados
hacia esa meta en común.
Ahora bien, a medida que aumenta el número de muertes
por COVID-19, son varios los investigadores que cuestionan
el hecho de que estamos adoptando un enfoque demasiado
estrecho para manejar este brote de un nuevo coronavirus.
Hasta ahora se ha visto la causa de esta crisis simplemente
como una enfermedad infecciosa. Todas nuestras
intervenciones médicas y sanitarias, se han centrado en
cortar las líneas de transmisión viral, controlando así la
propagación del patógeno. La ciencia que ha guiado a los
gobiernos ha sido impulsada principalmente por
modeladores de epidemias y especialistas en enfermedades
infecciosas, que comprensiblemente enmarcan la actual
emergencia sanitaria en términos de peste centenaria.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
Pero la historia del COVID-19 no es tan simple, ni siquiera
dentro de un enfoque mas o menos “epidemicista”. Como
suele suceder, la realidad ha resultado mucho mas compleja
de lo que pensábamos. Veamos.
El nuevo modelo
Dos conceptos han venido recientemente a cuestionar o a
enriquecer el modelo de COVID imperante.
El primero de ellos es la comorbilidad. Término que alude a
ciertas dolencias que, de manera paralela, se presentan
junto al Covid. Ellas contribuirían a agravar el mal e incluso
podrían conducir al enfermo a un desenlace fatal.
Entre las comorbilidades mas comunes tendríamos: la
obesidad, la hipertensión y la diabetes. Adicionalmente,
también agravando al mal, tendríamos: las enfermedades
cardiovasculares, las dolencias respiratorias crónicas, el
cáncer e incluso la edad avanzada del enfermo.
El otro concepto importante es el de sindemia.
Las sindemias se caracterizan por interacciones biológicas y
sociales entre condiciones y estados, interacciones que
aumentan la susceptibilidad de una persona a sufrir daños
o empeoran sus resultados de salud.
Tan relevante sería este término que hasta cuestionaría, o
por lo menos pondría en entredicho, la noción de pandemia
que ha otorgado la OMS a la Covid-19.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
Ese ha sido el planteamiento realizado por el médico
británico Richard Horton, en un artículo publicado en 2020
en la revista científica Lancet.
La noción de sindemia, sin embargo, es aún mas antigua.
Dataría de 1994, cuando fue enunciado, también en Lancet,
por el antropólogo médico Merril Singer.
Este concepto vendría a enriquecer grandemente la
concepción del post Covid-19, pues lo relacionaría, de
manera sinérgica, con problemas sociales y ambientales.
Entre los problemas sociales que podrían agravar a esta
dolencia tendríamos: la pobreza, la marginalidad, el
desempleo, las crisis económicas, las migraciones, las
guerras e incluso el bullying escolar.
Entre los problemas ambientales tendríamos: la
contaminación, la degradación urbana y el cambio climático.
Esos dos conceptos amplían y enriquecen el concepto
original de pandemia. Llegando a considerarse que, de no
tomarse en cuenta las comorbilidades y la sindemia, no es
posible enfrentar eficazmente el post Covid-19.
El concepto de sindemia lo consideramos muy relevante
para los naturópatas porque vendría a validar nociones muy
arraigadas en la Naturopatía. Señalando, así, que esta
disciplina podría ser capaz de hacer sustanciales aportes a
la solución de problemas relacionados con el post Covid-19.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
Veamos esta aseveración materializada con un caso
puntual: Venezuela, país que se caracteriza por presentar,
en la actualidad, múltiples problemas. Una grave crisis
económica, una elevadísima inflación, un bajo poder
adquisitivo de la población, alto grado de desnutrición
popular, elevada emigración de sus habitantes, saturación
de los hospitales públicos, alto costo de la medicina privada
y un larguísimo etcétera.
En este país, en la realidad actual, ¿Qué aportes podría
hacer la Naturopatía?
Para responder a esta pregunta debemos primeroaclarar
qué es la Naturopatía, cuáles son sus principios, cuáles son
los factores que según esta disciplina influyen en la salud y
en la enfermedad y cuáles son los recursos con los que
cuenta para colaborar en la lucha contra la sindemia post
Covid-19.
Benedict Lust, fundador de la Naturopatía, establece que
ésta es concebida como una disciplina profesional, cuyo
objeto es a nivel individual, la autogestión de la salud; y en
el nivel social, la cultura de la salud; comprendiendo que la
persona (individuo-naturaleza-sociedad) está en continua
interacción con su ambiente natural y social viviendo
experiencias de salud en un mayor o menor grado.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
La triada de salud Naturopática incluye abordar el conjunto
mente, cuerpo y espíritu.
Los principios naturopáticos son:
I. Primero, No hacer daño (primum non nocere)
II. Poder curativo de la Naturaleza (Vis medicatrix naturae)
III. Tratar la causa (Tolle causam)
IV. Tratar a la persona en su totalidad (Tolle totum)
V. El naturópata como maestro (Docere)
VI. Prevención de la enfermedad y promoción de la salud
VII. Bienestar, no solo como salud física, sino también salud
psicológica, social y espiritual que crea bienestar total.
En 2009, la doctora naturópata Iva Lloyd agrupó los factores
que influyen en la salud y la enfermedad en las siguientes
categorías:
Esencia personal (espiritualidad),
Genética/gestacional,
Estilo de vida,
Entorno social,
Medio ambiente,
Factores externos,
Intervenciones médicas y
Factores psicológicos.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
El término “factores que influyen en la salud y la
enfermedad” reconoce que cada factor puede, ya sea
estimular la salud o contribuir a la enfermedad,
dependiendo del grado en que esté en concordancia con la
constitución de una persona, ya sea si es apropiado para la
edad y la etapa de su vida y el impacto de la exposición al
mismo.
La prevención de enfermedades y la promoción de la salud
implican promover un estilo de vida saludable, evaluar los
factores de riesgo, determinar la susceptibilidad a las
dolencias y hacer intervenciones terapéuticas apropiadas.
Se trata de evaluar el medio ambiente y factores externos
que pueden estar afectando la salud, determinando el
impacto de relaciones y comunidad en la salud, así como
factores genéticos y de herencia, y evaluar el impacto de las
intervenciones médicas hasta la fecha.
Los factores de estilo de vida son primordiales para la
prevención y la promoción de la salud y para prevenir
enfermedades que se convierten en problemas
degenerativos más graves o crónicos.
Como podemos observar el concepto naturopático de
“factores que influyen en la salud y la enfermedad” incluye
los problemas sociales y del medio ambiente destacados en
el estudio de las sindemias.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
Entre los muchos recursos con los que cuenta la
Naturopatía para la prevención de las enfermedades y la
promoción de la salud encontramos los siguientes:
1-Higiene nutricional: trofología. Personalizada y siempre
adaptada a los alimentos propios de la región donde se vive.
En Venezuela abundan los conucos, que son extensiones de
terreno cultivadas por una sola familia y de pequeña
extensión. Ellos, con una apropiada orientación técnica,
podrían aportar alimentos proteicos y económicos.
2-Herbología o fitoterapia: uso de plantas con
propiedades terapéuticas, en infusión, maceración,
decocción, extractos fluidos o secos. Se le daría prioridad a
la flora tradicional de la zona de residencia. Esta es una
terapia sumamente barata y de fácil acceso para
poblaciones de escasos recursos económicos. Son
tradicionales diversas preparaciones para estimular al
organismo a superar, tanto síntomas físicos como
psicológicos: depresión, angustia, insomnio, etc. En
Venezuela para estos síntomas encontramos que
tradicionalmente se utilizan, entre otras, las hojas de la
guanábana (Annona muricata); las hojas de la verbena
(Verbena officinalis), la flor de la cayena roja, hibisco o flor
de China (Hibiscus rosa-sinensis) y el malojillo o citronela
(Cymbopogon citrates). Así como plantas y preparaciones
que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
En nuestro país para esto último es tradicional utilizar la
decocción de hojas de mango (Mangifera indica), las de
guayaba (Psidium guajava) y la moringa o ben (Moringa
oleífera), entre otras. Existe mucho material científico que
avala sus usos. Y cada día se publican más.
3- Aromaterapia: aceites esenciales, Flores de Bach y otros
sistemas florales (que ya forman parte del repertorio no
sólo del gremio de los Naturópatas sino que están siendo
usadas ampliamente por otros profesionales como médicos,
psicólogos y asesores personales).
4-Hidroterapia: baños, ducha de temperatura variable,
baño de vapor, talasoterapia, curas de agua, etc. Es una
terapia clásica de la Naturopatía y tiene la ventaja también
de su muy bajo costo. Venezuela es un país con muchas
costas y playas de uso recreativo, así como ríos y balnearios
de agua dulce.
5-Terapias cuerpo-mente: relajación, manejo del estrés,
sofrología, mindfullness, meditación, imaginería guiada.
También pueden ser terapias sumamente económicas y de
fácil aplicación.
6-Acondicionamiento físico: gimnasia suave, caminatas,
yoga, estiramientos.
7-Técnicas manuales: masajes, quiropraxia
8-Técnicas de reflejos: reflexología podal o palmar, shiatsu,
acupresión
9-Técnicas de respiración: método Buteyko, respiración
diafragmética, pranayama, etc. Muy útiles en casos de
estrés y estados psicológicos alterados.
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SINDEMIA Y NATUROPATÍA EN POST COVID-19
por Eugenia Reboll
10-Técnicas energéticas: magnetismo, Qigong, Reiki,
homeopatía.
11-Apoyo espiritual: en Venezuela hay libertad de culto,
por lo cual proliferan iglesias de diferentes religiones. La
oración y el servicio humanitario, enfocado desde un punto
de vista espiritual, son uno de los mejores recursos con los
que cuentan todas las clases sociales, y muy especialmente
las de más bajos recursos.
La gran ventaja que tienen la mayoría de estas técnicas es
su muy bajo costo y su fácil disponibilidad, lo que las
categoriza como recomendables especialmente en zonas
con problemas económicos. Y todas ellas pueden formar
parte de programas de salud pública, para el beneficio de
los más necesitados.
En conclusión, la Naturopatía es un recurso valioso que
debería formar parte de la planificación de acciones a seguir
en zonas con sindemias como la post Covid-19,
especialmente en lugares con dificultades sociales y
económicas, como es el caso de la Venezuela actual.
Los Naturópatas queremos y podemos ayudar. Cuenten con
nosotros.

@eugeniareboll
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REFORCE O SISTEMA IMUNOLÓGICO NESTA PANDEMA
Por Noémia Rodrigues
O sistema imunológico é o mecanismo de defesa e de
protecção. O conjunto das suas células é a “ tropa de elite”
que luta contra as agressões, tal como vírus, bactérias,
fungos, combatendo ainda as células cancerígenas que
surgem no nosso organismo.
Ao envelhecer perdemos a capacidade do sistema
imunitário para responder eficazmente contra as ameaças
externas e internas.
As bactérias e vírus tornam-se cada vez mais imunes ou
com uma alta resistência aos antibióticos obrigando
constantemente a substituir os mesmosou aumentar as
suas doses.
Os antibióticos possuem uma função importantíssima
desde que não se tomem de forma excessiva e apenas
utilizados no momento chave.
È necessário que o sistema esteja equilibrado. Caso
contrário é incapaz de reagir convenientemente contra os
agentes causadores da infecção. Quando as defesas estão
fragilizadas a Naturopatia, como preventiva e reparadora,
terá de reforçar a sua defesa e expulsar os agressores.
O que pode influenciar o sistema imunológico?
Alimentação, idade, descanso (horas bem dormidas),
exercício físico, metabolismo, genética, ambiente, anatomia
e fisiologia.
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REFORCE O SISTEMA IMUNOLÓGICO NESTA PANDEMA
Por Noémia Rodrigues
O que fazer?
Reformular a forma de estar do paciente, fazer exercícios
físicos ( favorece a oxigenação celular e a eliminação de
toxinas), evitar o stress, repousar o conveniente, alterar a
alimentação, aumentar o consumo de líquidos, fruta (cerca
de 3 a 4 peças/dia), antes das refeições, (1º cru, semi-cru e
cozido), consumir bastantes vegetais, evitar doçes,
alimentos processados, refinados, aditivos químicos, ser
rigoroso na alimentação, respeitar o metabolismo. Adieta
ser o mais variada possível, se necessário usar suplementos
e plantas que estimulem o organismo, reforçando o sistema
imunitário.Terminar com todas as fontes de toxicidade e
com os excessos. Tudo o que é demasiado intoxica!
Na pandemia, no confinamento, no pós e em toda a época
do ano, principalmente no inverno, é muito importante não
descurar a saúde e o sistema imunitário.
O Inverno presenteia-nos com constipações, gripes,
congestão nasal, rouquidão, tosse resfriados..., muitos dos
sintomas da Covid 19, que poderão ser confundidos,
permitindo assim um passo para uma fragilidade que
poderá ser fatal.
Importante
Vitamina C (Ácido ascórbico, antioxidante) - Aumenta a
produção de glóbulos brancos e anticorpos, tendo um efeito
direto nas bactérias e vírus aumentando aresistência às
infecções.
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Laranja, cenoura, limão, melão, toranja, kiwi, pimenta, alho,
couve de bruxelas, morango, agrião, espinafre, caju,
abacaxi, damasco, couve, brócolis, tomate, rosa mosqueta
Vitamina A(Retinol e Betacaroteno), o betacaroteno
aumenta a produção do número de glóbulos brancospoderosos
antioxidantes
estando
frequentemente
envolvidos na diminuição do risco de doença cardiovascular.
Transforma-se em vitamina A,após metabolizada reforça o
sistema imunitário. Abóbora, alho, alho francês, banana,
cenoura, melão, salsa, lentilha, espargo, manga
espinafre,beterraba,brócolis, pêssego, damasco, cereja,
melancia, e gema de ovo.
Selénio e Zinco, minerais antioxidantes por natureza,
imuno-estimulantes, desintoxicantes e anti-inflamatórios.
Estão associados ao aumento da produção de glóbulos
brancos. Alho, amêndoas, nozes, leguminosas, cebola,
milho, espinafres, cereais integrais, aveia, quinoa,
cogumelos, sementes de girassol, levedura de cerveja,
castanha do pará, ovos, coentros, gengibre e salsa.
Vitamina D, possui com os seus compostos um papel
importantíssimo na manutenção do tecido ósseo, na saúde
mental e reforço do sistema imunitário. Possui um papel
chave na modulação da resposta imune inata e adaptativa.
Uma deficiência de vitamina D está associada à redução da
capacidade de autoimunidade, bem como uma maior
susceptibilidade a infecção. Sol, Urtiga, espinafre.
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Déficit em Ferro: torna-nos mais susceptíveis a infecções e
com maior dificuldade no restabelecimento, tal como a falta
de vitamina D.
Quercetina (pontencializa a função imune) – Cebola previne
doenças virais e alérgicas.
Vitamina B e sais minerais ( possuem lentinano,
aumentando as células de defesa) – Cogumelos. Ricos
emaminoácidos, vitaminas B (alho também), sais minerais,
sitosterol e ergosterol. Dão consequentemente a resistência
viral, contra os tumores, bactérias e fungos.
Ômegas
- (melhoram a resposta imunológica quando
associada a alimentação equilibrada.) – Peixes gordos
(salmão, sarda, sardinha, atum, bacalhau, arenque),
castanha do pará, cajú, algas, brócolis, rúcula, alface,
sementes de chia e de linhaça, pêra, abacate, couves de
bruxelas e a famosa beldroega (chamada também a planta
dos 3 ómegas, 3,6 e 9).
Algumas das
imunológico

plantas

fortificantes

do

sistema

Artemísia (Artemisia annua) –Tem príncipios amargos e
azulenos, além das artemisinas, substâncias recomendadas
pela OMS, com acção neuro-estimulante, doenças
autoimunes, diarreias, antimalária, antiparasitária e
anticancerígena (altos teores de artemisinina,chega a 1,2%
da planta seca).
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Alecrim (Rosmarinus officinalis) –É um tônico cerebral, atua
sobre o sistema nervoso. Alivia a asma, a amidalite e a
obstrução nasal e aumenta o apetite.
Alfazema (Lavandula officinalis) –relaxante, alivia as dores
de cabeça e acalma os nervos, asma brônquica,
tosse,enxaquecas e gripes.
Alho (Allium sativum) - alimento imunoestimulante por
natureza.
fortalece o sistema imunitário através da estimulação de
certas células. O seu principio ativo, a alicina ajuda a
combater infecções e bactérias. Além disso, o alho tem
vitaminas C e B6 juntamente com os minerais selênio e
mangnésio que ajudam a estimular o sistema imunitário.
Pode ser usado como antibiótico
Açafrão da Índia ou Cúrcuma (Curcuma Longa)
antioxidante, neutraliza os radicais livres e ajuda o sistema
imunitário a funcionar adequadamente. A curcumina
influencia as vias da inflamação das vias respiratórias,
modulação da inflamação no tecido adiposo.
Equinácea (Echinacea purpurea ) - Estimula e reforça o
sistema imunitário previne e combate principalmente
infeções respiratórias,
constipações, gripes e outras, e
também do sistema urinário.
Gengibre (Zingiber officinale) melhora os sistemas
respiratório, circulatório e digestivo. Possui a gingerol
(sabor picante), tem propriedades antioxidantes e antiinflamatórias protege o organismo de bactérias e fungos.
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Borragem (Borago officinalis) - problemas pulmonares,
afecção das vias respiratórias (tosse, catarro, garganta,
bronquite), debilidade geral, deficiências nutricionais (ácidos
graxos poliinsaturados), depressão, febre, febres biliosas,
febres graves, envelhecimento precoce, afecções do
coração, diabetes, convalescença, palpitações, inchaço,
inchaço das pernas, inflamações, palpitação, pleurisia,
psoríase, resfriado,
Carqueja (Chamaespartium tridentatum) –desintoxicante,
acalma a tosse e as irritações da faringe, gripes, bronquites,
pneumonias traqueítes.
Erva-de-São-Roberto
(Geranium
robertianum)
–
hemorragias pulmonares ou nasais, problemas de
estômago, diarreias.
Eucalipto (Eucaliptus globulos Labill),
asma, gripes,
constipações e resfriados.
Malva (Malva sylvestris) – obstrução das vias respiratórias,
mucosas inflamadas, diarreia, catarros.
Orégano (Origanum vulgare) –combate a tosse,dores de
cabeça resultantes de situações nervosas, gripes, febres,
constipações, nervosismo e irritabilidade.
Pervinca ( Vinca major L.), alivio na dor muscular, depressão,
dores de garganta, diarreia, problemas de memória uma
das melhores plantas para a circulação cerebral tão
importante neste momento.
Pinheiro silvestre (Pinus sylvestris) aconselhado para gripes
e resfriados.

IV FÓRUM BRASILEIRO DE NATUROPATIA

REFORCE O SISTEMA IMUNOLÓGICO NESTA PANDEMA
Por Noémia Rodrigues
Tomilho (Thymus vulgaris) doenças febris, irritação ocular,
febres intestinais, asma, espasmos musculares, catarro,
problemas peitorais, debilidade, tosses catarrais, tosses
espamódicas, astenia nervosa, gripes, resfriados, rouquidão,
desobstrutor das vias aéreas. cansaço, doenças infecciosas,
doenças respiratórias, dor de garganta, garganta inflamada,
constipações, exaustão mental, inalação, falta de memória,
infecções pulmonares e bronquites.
Ouça o seu corpo, cumpra as leis da Natureza!

@apna_naturopatia
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A RELAÇÃO ENTRE DOENÇAS INTESTINAIS CAUSADAS PELOS
TRANSTORNOS EMOCIONAIS NA PANDEMIA DE COVID-19
por Rosana Martins Gomes
A pandemia do novo Coronavírus, com toda sua carga de
informações negativas, mudanças na rotina, adaptações a
serem realizadas, distanciamento social, possibilidades de
lazer reduzidas, aumento do desemprego e diversas
consequências drásticas, tem gerado um desgaste
emocional intenso em grande parte da população. O medo
se faz muito presente, medo de adquirir o vírus, medo das
consequências causadas por ele, medo da perda de entes
queridos e medo de não conseguir sustentar uma família.
Adultos precisam conviver com as alterações no
comportamento dos filhos, além de suas próprias
inquietações e adolescentes e crianças precisam lidar com o
isolamento e o excesso de estímulo virtual, o que pode
gerar tédio, irritabilidade, prejuízo no desenvolvimento, na
saúde física e emocional. Todos esses fatores podem levar à
um quadro de ansiedade e estresse. Além de todos os
fatores citados anteriormente, existe o prejuízo na
qualidade dos alimentos consumidos, devido à crise
econômica instalada. A falta de uma alimentação adequada,
unida às alterações emocionais, podem gerar um
funcionamento intestinal deficiente. Segundo ANTUNES et
al. (2020), a disbiose (alteração na microbiota intestinal),
causada pela alimentação inadequada ou pelo estresse,
facilita a invasão e replicação dos vírus e cria um ambiente
inflamatório que tende a ser explorado pelo novo
Coronavírus.
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A disbiose também favorece ou agrava a possibilidade do
surgimento de doenças mentais.
De acordo com FORSYTHE et al. (2010), o Sistema Nervoso
Entérico deriva da crista neural e possui cerca de 200 a 600
milhões de neurônios. O intestino aliado à sua estrutura
neuronal, à comunidade microbiana e aos seus metabólitos
possui a capacidade de modular o Sistema Nervoso Central.
O cérebro e o intestino comunicam-se através de um eixo
bidirecional, cujo equilíbrio depende da composição da
comunidade microbiana que habita o intestino. O
desequilíbrio poderá gerar um prejuízo para ambos os
sistemas. O estresse estimula o Cortisol, podendo afetar o
sistema digestório, causando azia, náusea e outros
sintomas. Com o estresse em um nível muito intenso, a
microbiota intestinal pode se desequilibrar e causar
doenças inflamatórias intestinais, perturbações funcionais
gastrointestinais
(úlceras
ou
dores
abdominais),
perturbações do espectro do autismo, além de transtornos
alimentares (anorexia e obesidade) (MAYER, 2011 e CRYAN
& O'MAHONY, 2011) pois o excesso deste hormônio causa
um aumento do apetite.
O Sistema Nervoso Entérico libera em média 90% da
serotonina produzida em nosso corpo, hormônio
responsável pela sensação de felicidade, bem-estar e
prazer. O Cortisol produzido em consequência do estresse
pode reduzir a serotonina, facilitando um quadro de
ansiedade, irritabilidade e depressão.
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Já o excesso de serotonina pode causar ou agravar a
síndrome do intestino irritável. Quando as células do
intestino são danificadas, substâncias tóxicas e bactérias
patógenas se transportam para a corrente sanguínea, o que
também favorece o surgimento de doenças e síndromes.
Mesmo que o indivíduo tenha uma ótima alimentação, se
não houver saúde intestinal, a microbiota da região não
conseguirá produzir a serotonina necessária.
Grande parte dos pacientes que procuram auxílio no
consultório e sofrem de doenças crônicas psiquiátricas ou
envolvendo o sistema nervoso, como a depressão, o pânico,
a ansiedade, a enxaqueca e etc., também possui problemas
no sistema digestório, mesmo que pequenas alterações,
constipação, diarreia, períodos de alternância entre ambos,
intolerâncias alimentares, doença de crohn ou colite
ulcerativa.
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC)
compreende que todas as funções orgânicas do corpo,
correspondem às nossas funções psíquicas. As emoções
impactam algumas partes energéticas do corpo, por
exemplo, a raiva impacta o meridiano do fígado, o medo
impacta o meridiano dos rins (MACIOCIA, 1996)
Para a MTC, o intestino delgado separa o que vai ser usado
e eliminado, portanto, é uma víscera que auxilia nos
processos críticos.
Pessoas excessivamente críticas podem desenvolver
problemas e gerar a constipação.
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A falta do consumo de fibras, que pode ser influenciada
pela crise econômica e diminuição no poder aquisitivo,
devido à pandemia, dificultando uma alimentação
adequada, prejudica a força do Qi (energia vital), que não
consegue empurrar as fezes pelo trato intestinal. O excesso
de preocupação também pode induzir a retenção do bolo
fecal. A dificuldade em desapegar (de entes queridos que
faleceram, de bens materiais perdidos devido à crise, entre
outros), também pode gerar a constipação como resultado.
Nos casos de diarreia, devido ao medo ou a
inconformidade, a pessoa se torna livre para eliminar o
conteúdo, sem se preocupar com o julgamento. Ela não se
sente forte o suficiente para lidar com os problemas e
prefere deixá-los ir.
Diversas deficiências energéticas no organismo podem
gerar a diarreia: a invasão de fatores externos como o calor
e a umidade, o excesso no consumo de alimentos crus e
frios ferem o baço e o estômago energeticamente e
impedem a transformação e o transporte de nutrientes,
gerando por exemplo, a síndrome do intestino irritável. O
excesso de preocupação e ansiedade, muito presentes
durante a pandemia, agravam a diarreia.
Segundo CAMPIGLIA (2004) o fígado abriga o HUN (alma
sensível), que é responsável pela imunidade e auxilia na
digestão.
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A raiva, sentimento muito presente na situação atual
da sociedade, devido às desigualdades sociais e impotência
frente à situação, gera o desequilíbrio de fígado, o que
causa ansiedade e falta de coragem, consequentemente
agravando as alterações intestinais.
Os rins regem o metabolismo dos líquidos e nossa
vontade. Prejudicado por excessos, e pelo medo, torna-se
debilitado e altera o sistema digestivo.
Atualmente, existem diversas correntes que investigam a
relação da disbiose entérica com a inflamação do trato
gastrointestinal e a influência desta no eixo cérebrointestino. Há evidências de que qualquer perturbação no
equilíbrio deste eixo produz alterações na resposta
desencadeada face ao estresse e ao comportamento em
geral. (MAGNANO et al., 2012 e CHRISTOPHERSEN et al.,
2011)
A pandemia do Coronavírus trouxe com ela intensas
alterações emocionais para a maior parte da sociedade,
aumentando assim a possibilidade de disfunções
gastrointestinais.
Alterações na dieta, causadas pela crise econômica no
país, devido à pandemia, também podem condicionar
mudanças
significativas
na
comunidade
entérica,
conduzindo a disbiose intestinal, favorecendo o surgimento
de alterações mentais e emocionais.
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Contudo, torna-se muito importante uma
abordagem multidisciplinar, que enxergue o indivíduo como
um todo e a Naturopatia nesse contexto exerce um papel
fundamental, possibilitando ao indivíduo o controle do
equilíbrio entre sua mente e corpo.
@rosanamgomes
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ALIMENTA TU SALUD: MICROBIOTA INTESTINAL,
PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS
por Francisco Fuchslocher P.

Nuestros intestinos albergan lo que conocemos
como la microbiota intestinal, formada por una comunidad
compleja de bacterias, arqueas, hongos, virus y protozoos
con los cuales convivimos simbióticamente, esta microbiota
nos aporta una dotación de células y genes más numerosos
que los de nuestro propio organismo.
“El papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es
infinitamente grande”, este pensamiento atribuido a Louis
Pasteur, uno de los padres fundadores de la Microbiología
como ciencia, sintetiza a la perfección el papel clave
desempeñado por los seres vivos microscópicos como
objeto material de estudio –aún plenamente vigente– en la
elucidación de los procesos vitales y los mecanismos
reguladores fundamentales de la vida.(Arg, 2008)
En los últimos 10 años, la evidencia creciente ha puesto de
relieve la influencia prominente de las comunidades
bacterianas mutualistas intestinales en la salud humana. La
colonización microbiana ocurre junto con el desarrollo del
sistema inmunológico y juega un papel en la fisiología
intestinal. La comunidad de la microbiota intestinal no sufre
fluctuaciones significativas a lo largo de la vida adulta. Sin
embargo, las infecciones bacterianas, el tratamiento con
antibióticos, el estilo de vida, la cirugía y la dieta pueden
afectarlo profundamente.(Illiano et al., 2020)
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Cuando la microbiota está en desequilibrio suele
llamarse disbiosis de la microbiota intestinal, definida como
alteraciones marcadas en la cantidad y función de los
microorganismos intestinales, se correlaciona con la
etiología de las enfermedades crónicas no transmisibles,
que
van
desde
enfermedades
cardiovasculares,
neurológicas, respiratorias y metabólicas hasta el cáncer.
Por tal razón, hoy es de suma importancia el autocuidado,
comprender y tomar conciencia del valor que existe en la
salud digestiva, la dieta y el estilo de vida como agentes
promotores de la salud, para así prevenir la enfermedad y
mantener un soporte inmunológico indispensable en
tiempos POST-COVID.
Para nuestro beneficio hoy existe evidencia del manejo y
control de la microbiota por medio de probióticos y
prebióticos que favorecen la ecología bacteriana. Los
probióticos son alimentos o suplementos que contienen
microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las
bacterias "buenas" (microbiota normal) del cuerpo.
Los prebióticos son alimentos (generalmente con alto
contenido de fibra) que actúan como nutrientes para la
microbiota humana. Los prebióticos se utilizan con la
intención
de
mejorar
el
equilibrio
de
estos
microorganismos.
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Los probióticos se encuentran en alimentos como
el yogurt y el chucrut. Los prebióticos se encuentran en
alimentos como los granos integrales, los plátanos, las
hortalizas de hoja verde, las cebollas, el ajo, la soja y las
alcachofas. Además, se agregan probióticos y prebióticos a
algunos alimentos y están disponibles como suplementos
alimentarios, estos últimos, pueden conseguirse en boticas
o farmacias generalmente en forma de cápsulas, sin
embargo, aportar de manera regular una dieta que incluya
Alimentos Fermentados como son el chucrut o el kéfir,
puede tener propiedades nutricionales y funcionales
mejoradas debido a la transformación de sustratos y la
formación de productos finales bioactivos o biodisponibles.
Muchos alimentos fermentados también contienen
microorganismos vivos, algunos de los cuales son
genéticamente similares a las cepas utilizadas como
probióticos. Aunque solo se ha realizado un número
limitado de estudios clínicos sobre alimentos fermentados,
existe evidencia de que estos alimentos brindan beneficios
para la salud mucho más allá de los materiales alimenticios
iniciales.(Marco et al., 2017)
La fermentación ayuda a pre-digerir los alimentos,
eliminando toxinas como el ácido fítico y generando
nutrientes mayormente biodisponibles para nuestro
organismo.
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Así mismo reconociendo el papel beneficioso de
ingerir bacterias acido lácticas para nuestra microbiota
intestinal, y por tanto para nuestra salud. Cabe señalar, que
estos beneficios, ya habían sido descubiertos hace milenios
de forma intuitiva por nuestros antepasados.
Al introducirnos en el arte de la fermentación nos
conectamos con la características micro y macro de la
naturaleza, y como tal, seguimos el camino de la naturaleza
tal como señala la naturopatía. Al fermentar, conectamos
por un lado, con nuestro entorno como el clima y la estación
del año, la fruta y vegetales de temporada, y por otro,
tenemos el mundo minúsculo de las bacterias y su
relevancia para la vida en la tierra.
La fermentación también es un acto de autonomía, así
como cultivar nuestros alimentos en la granja o un
huerto.En los distintos casos nos hacemos más
autosuficientes frente al modelo global que monopoliza la
satisfacción de nuestras necesidades alimenticias a base de
monocultivos, biotecnología, transgénicos, agrotóxicos,
transportes, refrigeración, etc., y así, que la comida y el
sentase a la mesa siga manteniendo el valor de la cultura,
como una actividad que invita a la reunión y el compartir.
Mi invitación es a introducirse al estudio de la microbiota
intestinal y el fantástico mundo de la fermentación.
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Sin embargo, siempre será importante asesorarse
en aspectos básicos sobre la manipulación de los Alimentos
Fermentados, para ello recomiendo al inigualable en la
materia o también llamado el “gurú de la fermentación” el
escritor Sandor Katz y su libro “el arte de la fermentación”,
donde se sumergirán en este maravilloso universo y por
sobre todo “ALIMENTARÁN SU SALUD”.
Finalmente, comparto una receta de chucrut, en algunos
simples pasos. Primero, corta un repollo en tiras lo más
finas posibles. Luego mezcla el repollo con una cucharada
de sal de mar en un bol grande y deja reposar durante 10
minutos. Seguido, masajea fuertemente el repollo para que
se rompa su estructura celular hasta que suelte todo el
líquido. A continuación, coloca el repollo en un frasco de
vidrio y ve presionando con una cuchara o con los puños.
Para finalizar, añade parte del líquido que haya soltado,
luego cierra el frasco y guarda el chucrut en un lugar seco y
oscuro durante dos semanas. Ábrelo los tres primeros días
y después no lo abras hasta pasadas las dos semanas. Una
vez listo, puedes guardarlo en la nevera y disfrutar.
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ALIMENTA TU SALUD: MICROBIOTA INTESTINAL,
PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS
por Francisco Fuchslocher P.
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NATUROPATIA PÓS-COVID
DO AUTOCUIDADO AO BEM-ESTAR COLETIVO
por Lauro Andrade

As pandemias sempre trazem a dor, o sofrimento e
a morte consigo. Mas elas também trazem a oportunidade
de renascimento. Ao perceber que precisamos renascer
enquanto seres humanos, cuidando uns dos outros com
compaixão, amor e alegria, estaremos dando mais um
passo na evolução e certamente nos tornaremos mais
resistentes aos vírus.
O problema não está na doença em si, mas na maneira
como o mundo, e especialmente o Brasil, vem lidando com
isso. Precisamos morrer antes que a morte chegue e
renascer independente das promessas de paraíso. Eu não
tenho dúvidas que amor e compaixão na construção da
sociedade do bem-viver são os melhores remédios para
evitar e amenizar os efeitos das pandemias.
Não vejo outro caminho para sairmos desta desorientação a
não ser a mudança do atual paradigma de sociedade e
organização social. E é bem verdade que para mudar um
paradigma precisamos de cem anos, porém o tempo está
cada vez mais relativo e a necessidade urge, por isso
podemos abreviar esse processo.
Precisamos nos mover do PIB em direção ao modelo do
Butão e ao FIB – “Felicidade Interna Bruta”. E muitos podem
me questionar sobre o que a Naturopatia tem a ver com
isso, com essas questões sociais. Eu respondo:
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NATUROPATIA PÓS-COVID
DO AUTOCUIDADO AO BEM-ESTAR COLETIVO
por Lauro Andrade

Não é a Naturopatia que tem uma visão
integrativa? Como posso ver um ser humano de forma
integrativa se ignoro o meio no qual ele está inserido?
A Naturopatia num mundo pós-covid tem papel pedagógico
no estilo de vida que temos, na forma individual e,
consequentemente, no formato coletivo onde estamos
inseridos. Ela age com efeitos fantásticos no indivíduo, mas
pensa no coletivo, atua no micro e pensa no macro, realiza
no local e visualiza o global.
A pandemia mais uma vez nos evidencia que enquanto
houver um sujeito do outro lado do mundo que não esteja
bem todos corremos riscos. E o que acontece com o modelo
atual de organização social, que inclui a saúde e é o tema
desse encontro (Fórum Brasileiro de Naturopatia)?
Produzimos problemas diariamente, fabricamos doenças
para vender remédios, ficamos à mercê de um sistema de
saúde que nos aprisiona e pulveriza o caos em todo o globo.
Mas se agirmos de forma pedagógica, conseguiremos
reduzir os efeitos deste canibalismo moderno.
Por isso que eu trago o tema Naturopatia pós-Covid – Do
autocuidado ao bem-estar coletivo.
Primeiro aprendemos a cuidar de nós mesmos e de nossas
famílias e depois a cuidar do outro.
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NATUROPATIA PÓS-COVID
DO AUTOCUIDADO AO BEM-ESTAR COLETIVO
por Lauro Andrade

Mas para isso a Naturopatia precisa assumir o
papel pedagógico de educar e não simplesmente de tratar a
pessoa. Nós precisamos compartilhar conhecimento, criar
projetos de terapeutas comunitários, mostrar novos
caminhos novas possibilidades de vida.
Vivemos uma sociedade desorientada que prefere a tarja
preta ao suco de maracujá. Não tenho nada contra a
alopatia, ela tem papel fundamental, mas precisamos tomar
cuidado com os excessos.
Outro dia numa crise de hipertensão o cardiologista me
orientou a procurar um psiquiatra para tomar remédio
psiquiátrico, pois segundo ele a causa da minha pressão alta
era problemas financeiros. Ainda segundo o profissional de
saúde: se a Gisele Bündchen tiver problema com pressão
alta, é coração, pois ela não tem problema financeiro. Ainda
bem que ele se limitou a comparar apenas a questão
financeira, ou então eu sairia de lá deprimido. No momento,
pensei ser apenas o pensamento isolado de um médico.
Passado um certo tempo, precisei acompanhar uma outra
pessoa com os mesmos sintomas a outro cardiologista. E,
para minha surpresa, uma médica, ainda muito jovem, usou
o mesmo discurso, e saímos de lá com mais um
encaminhamento para o psiquiatra.
Ainda que eles tivessem razão, não seria mais adequado
indicar a psicoterapia antes de levar à medicação?
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NATUROPATIA PÓS-COVID
DO AUTOCUIDADO AO BEM-ESTAR COLETIVO
por Lauro Andrade

Educar a população para o autocuidado é fazer
com que ela se observe, se analise, que ela literalmente se
enxergue e se cuide antes de precisar da tarja preta.
O autocuidado é dizer para si mesmo: eu existo e preciso
cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente, das minhas
emoções e sentimentos. É sair do lugar de vítima para a
posição ativa da vida, é furar a bolha mecanicista da
subsistência para a consciência da verdadeira existência.
Eu acredito que o naturopata sai da covid não mais como
profissional de saúde, mas como educador para uma nova
forma de vida e uma nova visão do que é saúde.
Quando auxiliamos o ser a observar e a cuidar da preciosa
vida humana, e ele amadurece para isso, ele passa a cuidar
do outro, primeiro da sua pequena sociedade familiar e
depois de forma mais abrangente.
É claro que a lógica manda que ele busque adquirir
conhecimento para isso. Quantos de nós não chegamos na
Naturopatia buscando um tratamento e depois nos
encantamos e nos formamos na área, nos tornando
multiplicadores?

IV FÓRUM BRASILEIRO DE NATUROPATIA

NATUROPATIA PÓS-COVID
DO AUTOCUIDADO AO BEM-ESTAR COLETIVO
por Lauro Andrade

Precisamos de multiplicadores do bem-viver.
Precisamos ter olhar integrativo não somente na saúde do
indivíduo, mas também na saúde social. Cada cliente que sai
do ambiente terapêutico precisa levar consigo a semente da
nova era, de novos tempos, onde ele se vê no outro, onde
respeitamos todas as formas de vida, onde o amor e a
compaixão são o alicerce da sociedade que queremos.
Quando tivermos isso, certamente os vírus não serão mais
os maiores problemas da Humanidade.

@lauroandradeoficial
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MANTENIÉNDONOS FUERTES Y SANOS
por Mariano Gaudiosi
El año pasado fue un hito inédito en la historia
contemporánea. Fue algo que unificó a todo la humanidad,
aunque no por una razón positiva. De pronto dejamos de
intervenir en la Naturaleza por entrar en aislamiento, y el
planeta entero junto con los seres que lo habitan nos envió
un mensaje claro, si no interferimos, aunque sea por un
breve tiempo, el proceso de limpieza y purificación es
contundente. A las dos semanas de dejar de interferir se
limpiaron Aguas y Cielos, y los animales recobraron su
territorio dándonos nuevamente un voto de confianza.
Basta con recordar los delfines en Venecia, los ciervos en
Tokio, etcétera.
También nos expresó claramente que el único ser que debía
guardarse era el Ser Humano. Ningún otro ser del planeta
era amenazado, ni se propagaban enfermedades a nivel
global entre los demás seres, animales o vegetales.
El Ser Humano tenía la oportunidad de recuperar un bien
muy preciado y perdido en gran medida por el estilo de vida
moderno. Volvía a contar con tiempo, y éste, en un
principio, se tornó más lento, como hace 30 o 40 años, se
desaceleró. La queja común por la falta de tiempo no pudo
ser presentada, y en breve la reemplazó la de tener mucho
tiempo libre, demasiado. Es otra muestra de lo
desequilibrado de nuestra Humanidad, como se polariza
fácilmente, mientras el Equilibrio, el Balance que es lo
Natural, es lo más difícil de alcanzar.
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Aunque para alcanzar el Equilibrio, primero se
debe estar convencido o consciente de que no hay nada
más importante para nosotros y que la Armonía es lo más
cercano a la Felicidad que podemos experimentar como
seres comunes en una primera instancia.
El año pasado también nos demostró, a nivel general, que el
Ser Humano no disfruta o no desea estar en compañía de sí
mismo. En las primeras extensiones de las cuarentenas se
tornó claro que el Ser Humano no podría escapar de esa tan
insistente compañía, y que además, no manejaba
adecuadamente los convenios mínimos para convivir
adecuadamente con sí mismo. De hecho era bastante
desconocida esa compañía. ¿Qué se podía hacer en éste
caso tan particular y complejo?. A grandes rasgos podemos
resumirlo binariamente, o salíamos Más Fuertes y Sanos, o
más Débiles, Enfermos y Desequilibrados. Era una elección,
dependiendo de cada caso y sus circunstancias, muy clara.
O lo pasaríamos pésimos, tratando de acelerar el tiempo
con distracciones de todo tipo, desde mentales, químicas o
nutricionales, o aprovecharíamos ese tiempo que volvió a
ser lento, que nos devolvía los días y las semanas largas
como cuando de pequeños no sabíamos qué día era, salvo
por si nuestros padres tenían más o menos tiempo con
nosotros, o nos encontrábamos con personas que no
compartían el día a día con nosotros. Luego aprenderíamos
que eso se llama fin de semana.
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por Mariano Gaudiosi
Desde la Fundación Naturopática Argentina vimos
claramente este cambio abrupto y la poca flexibilidad del
Hombre Moderno para adaptarse, y en especial para el
Occidental. Por eso mismo el 21 de Marzo del 2020
comenzamos a acompañarnos con todos los que quisieran
aprovechar esa circunstancia que vino para quedarse, o
simplemente para transitarla de la mejor manera posible.
Nuestra decisión fue clara, ver como aprovechamos esa
circunstancia para salir Más Fuertes y Sanos.
Iniciamos actividades los siete días de la semana. Hacía más
de un mes redactamos un Protocolo Natural para Fortalecer
el Sistema Inmune, y junto con el seguimiento del mismo
impartimos prácticas de Qigong y de Yoga para quien quiera
aprovecharlas como nosotros.
Nuestra preparación y enfoque preventivo, como lo
venimos aprendiendo y desarrollando en nuestras vidas en
el día a día se tornó aún más intenso. Sabíamos que si no se
Avanza se Retrocede. No hay nada detenido en el Universo,
y por eso decidimos avanzar y acompañarnos con cualquier
persona que intentara esforzarse para avanzar en un
momento en apariencia tan adverso. No resultó fácil y hubo
que realizar esfuerzos, concepto que carece de buena
prensa en la vida moderna que busca el confort. La
tentación generalizada de tratar de borrar el tiempo para
que de un salto se vuelva a la vida anterior como si
hubiéramos tenido una pesadilla tenía su peso.
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Pero nosotros sabíamos que no se consigue nada
en la vida sin el esfuerzo que requiere cada situación, y que
a la larga ese esfuerzo se convierte en recompensa. Y
esforzarse equilibradamente es la mejor elección que
podemos tomar. Nos devuelve fuerzas y aprendizajes. El
verdadero esfuerzo es vivir sin poner a prueba nuestro
potencial.
Y eso es lo que hicimos. Más de 250 horas de
entrenamiento y aprendizaje mutuo con quienquiera que se
conecte, conocido o no, con experiencia o principiante. Y las
devoluciones no se hicieron esperar. Varias personas
desconocidas con problemas asmáticos pasaron un otoño e
invierno sin inconvenientes, personas con problemas de
sueño o preocupaciones excesivas pudieron relacionarse
mejor, trabajadores esenciales de varios países podían
quitarse el estrés del día. Fue una experiencia, que sin
quererlo se tornó un experimento que demostró lo que se
puede fortalecer y crecer si decidimos movernos hacia
adelante con decisión. En medio de una coyuntura tan
adversa muchas personas pudimos reconocer un potencial
oculto dentro cada uno.
Asimismo, muchos de nosotros pudimos alimentarnos
mejor desde lo que consumimos y cómo lo hacemos, evitar
alimentos y bebidas nocivas con o sin conocimiento de ello,
administrarnos las vitaminas, minerales y oligoelementos
que también son clave para reforzarnos, como así también
hábitos de higiene que debemos mantener por siempre.
Todo es parte de nuestra vida y nos suma.
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por Mariano Gaudiosi
El 2020 terminó, pero este aprendizaje recién
comienza. Los que pudimos salir Más Fuertes y Sanos
debemos aprender a Mantenernos así, a incorporar la
disciplina para estar cada vez mejor. De esta manera
podemos ayudar, estimular, contener a muchos de nuestros
hermanos y hermanas que les ha costado aún más. Lo
dicho, recién comienza, y sigo sorprendiéndome
gratamente con muchas personas que tuvieron un año
durísimo y no contaban con estas herramientas y que al
conocerlas las aplican con gran seriedad. Todos tuvimos
diferentes pruebas y dificultades, todos estuvimos
conectados con tristezas y tragedias de manera directa o
indirecta al ser parte de la Humanidad, y todos debemos
tratar de ayudarnos en todo momento. No sabemos cuando
los que ahora estamos bien vamos a ser vulnerados y
cuando los que se encuentran débiles en apariencia serán
los que nos darán una mano. Así que más que nunca
debemos redoblar lo mejor que nos puede dar la vida,
esforzarnos para reconocer nuestro valor y potencial, y esto
sólo puede ser alcanzado siendo de utilidad a los demás.
@marianogaudiosi
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O IMPACTO DA COVID-19 NAS ALTERAÇÕES BUCAIS
por Natalia C. A. Oliveira
Em março de 2020 a Organização Mundial de
Saúde (OMS) anunciou o surto de Covid-19 como uma
pandemia, constituindo uma emergência de saúde pública
de interesse internacional. As consequências globais desta
pandemia já são as mais diversas e incluem também alto
aspecto psicológico.
O impacto nas questões psicológicas envolve ansiedade
moderada à grave na população. Vários países em todo o
mundo adotaram medidas restritivas e de isolamento social
como forma de controlar a disseminação do vírus e evitar o
colapso no sistema de saúde. Houve então uma maior
predisposição
ao
desenvolvimento
de
ansiedade,
depressão, distúrbios do sono e suicídio.
Surgiram também o aumento nos casos de bruxismo e
fraturas dentárias relatados pelos dentistas, associados à
ansiedade provocada pela quarentena.
Bruxismo
O bruxismo é um hábito parafuncional que ocorre
enquanto a pessoa dorme ou mesmo quando está
acordada, e é caracterizado por movimentos da
musculatura temporomandibular, forçando um contato
entre as superfícies dentárias.
As consequências dessa desordem incluem desgaste
excessivo dos dentes, fraturas dentárias, dor muscular,
inflamação e retração das gengivas, dor na articulação
temporomandibular, risco aumentado de problemas
periodontais, sobrecarga em implantes, perdas dentárias e
distúrbios no sono.
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O bruxismo do sono diferencia-se do hábito de
ranger os dentes durante o dia, também chamado de
briquismo ou bruxismo diurno, por envolver diferentes
estados de consciência. Sendo assim, o briquismo é uma
atividade semivoluntária, enquanto o bruxismo do sono é
inconsciente dado que o indivíduo está dormindo. Ele é
caracterizado pela presença do hábito de ranger os dentes à
noite ou mesmo durante o dia, associado a pelo menos um
dos seguintes sinais e sintomas: desgaste dentário, dor na
musculatura mastigatória, dor nas têmporas e/ou
dificuldade de abrir a boca ao acordar.
Atualmente, sabemos que o bruxismo é um distúrbio
complexo
e
multifatorial
cuja
etiologia
não
é
completamente compreendida.
Os possíveis fatores causais podem ser divididos em
periféricos (morfológicos) e centrais (patológicos e
psicológicos). Os fatores morfológicos, relacionados à
anatomia óssea da região orofacial e à discrepâncias na
oclusão, têm um papel menor na causa do bruxismo e os
patológicos e psicológicos têm maior importância.
Assim, consideram-se associados à patogênese do
bruxismo: fatores genéticos; estresse emocional; ansiedade;
uso de algumas drogas (cafeína, álcool, cocaína e tabaco);
algumas medicações (inibidores seletivos da recaptação de
serotonina, anfetaminas, benzodiazepínicos e drogas
dopaminérgicas) e doenças neurológicas, como o mal de
Parkinson.
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Fatores relacionados à depressão, à ansiedade e ao
estresse psicológico desempenhem importante papel na
indução e perpetuação do bruxismo, bem como na
frequência e severidade do processo.
A pandemia criou um ambiente de insegurança, medo e
com grandes mudanças na rotina da população. Atividades
cotidianas, como trabalhar, levar os filhos para a escola, ver
os pais aos fins de semana, comemorar aniversários, ir ao
cinema, entre tantas outras, de repente, foram proibidas,
modificando em grande escala a vida da sociedade. Além do
medo de uma nova doença, altamente contagiosa e com
potencial letalidade, o isolamento social, necessário para
conter a doença, impactou fortemente as atividades
econômicas da sociedade.
Uma vez que os impactos psicossociais referentes à
pandemia da covid-19 estejam latentes com o aumento de
pacientes com queixas de DTM e bruxismo, é importante
que a população conheça essas condições e busque o
tratamento adequado com o seu cirurgião dentista,
impedindo a cronificação da doença e, consequentemente,
o comprometimento da qualidade de vida dessas pessoas.
Tratamento integrativo
Psicólogo;
Naturopata, especialmente com a acupuntura para a dor;
Odontologia (uso da toxina botulínica e uso de placas
interoclusais miorelaxantes).
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As terapias somadas possuem um potencial de
recuperação e um ganho da qualidade de vida dos
pacientes. Quando falamos de bruxismo, o primeiro
profissional da saúde que vem à cabeça é o cirurgião
dentista. Dentro deste cenário pandêmico, o dentista deve
estar capacitado, preparado para diagnosticar, confortar,
propor tratamentos que sejam adequados ao perfil do
paciente.
Um problema real e atual é o financeiro. Muitas pessoas
perderam os seus empregos e suas necessidades básicas
são a prioridade. É necessário, portanto, rever os valores
cobrados nos tratamentos para uma maior possibilidade de
acesso pela população.
Um protocolo econômico e eficaz
O uso das placas miorelaxantes, que distribuem as forças
mastigatórias e estabilizam a atividade muscular,
promovendo alívio da dor e proteção dos dentes no atrito
junto ao auxílio de ervas medicinais, como a camomila (que
é um calmante e antiinflamatório natural), ajudam o
paciente a relaxar a musculatura no período que antecede e
durante o sono. Compressas mornas nas regiões da face,
onde é relatada a dor pelo paciente, também aliviam esses
sintomas. O calor auxilia no relaxamento da musculatura
local, normalmente contraída.

@lunaodontologia4
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DESARROLLA TU INTELIGENCIA EMOCIONAL CON FLORES DE
BACH
por Joselyn Toledo
El mundo interior tiene una gran influencia en la
forma como experimentamos la realidad.
Para comprender el complejo mundo afectivo, me gustaría
definir algunos conceptos: el pensamiento es la capacidad
mental para dar sentido e interpretar la realidad percibida;
las emociones son reacciones psicofisiológicas que nos
mueven a actuar; una emoción es la demostración física de
un pensamiento, que cuando perdura en el tiempo se
convierten en estados del ánimo, transformándose en
sentimientos, producidos por sentir una emoción y pensar
constantemente en ella como por ejemplo el miedo que se
transforma en ansiedad o angustia. Por otro lado, las
creencias son pensamientos que asumimos como
verdaderos, pero hay que considerar que, una creencia no
es una realidad, sino, una hipótesis sobre algo o alguien.
Por ello, la inteligencia emocional tiene gran importancia ya
que “permite gestionar nuestras emociones y relacionarnos
óptimamente con el entorno” (Goleman, 1996), son
habilidades personales que se centran en cómo manejamos
nuestras emociones, se basa en la capacidad de percibir y
observar las emociones para comprenderlas e identificarlas
sin suprimirlas ni reprimirlas ya que ello solo provoca que
se cronifiquen.
Las Flores de Bach son una herramienta terapéutica clave
para desarrollar la inteligencia emocional y el
autoconocimiento.
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Fueron creadas por el médico y homeópata
Edward Bach en los años 30 y se sustentan en un marco
filosófico que señala que “el hombre tiene un alma que es
su ser real” (Bach, 2005). Entendiendo el Alma como la parte
divina contenida en la naturaleza del ser humano”, que guía
a la personalidad que se compone de cuerpo, mente y
emociones, y que “somos personalidades y existimos para
lograr conocimiento y experiencia” (Bach, 2005), para
aprender lecciones y desarrollar virtudes. La visión de la
enfermedad consiste en que “no es mal a suprimir sino un
beneficio a comprender” (Bach, 2005), comprendiéndola
como una oportunidad de vida, que si le interpreta
correctamente se podrá conocer la causa del conflicto que
ocurre entre el Alma y la Personalidad y las Flores de Bach
nos aportarán con la vibración energética del reino vegetal
para colaborar al desarrollo de virtudes y aprendizaje de
lecciones de vida.
En el contexto de la pandemia el Miedo ha sido una de las
emociones más prevalentes, puesto que la supervivencia se
ha visto afectada. El miedo, es “una valiosa señal que indica
una desproporción entre la amenaza a la que nos
enfrentamos y los recursos con que contamos para
resolverla” (Levy, 2010). La amenaza puede ser real o puede
suceder en nuestra mente, y ante ella, se genera una
respuesta que puede tranquilizar o agravar el miedo inicial.
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Mimulus es una flor que se utiliza para temores
cotidianos de la vida como miedo a los perros, a ir al
dentista, a los espacios cerrados o abiertos, a la pobreza,
etc. los cuales pueden agravarse generando fobias, crisis de
pánico, entre otros. Este estado, se manifiesta con ansiedad
constante, con preocupación por el futuro, donde la
persona está atrapada por las emociones pensando
constantemente cosas negativas, traduciéndose en
problemas como bajas en el sistema inmune, insomnio,
angustia, problemas digestivos, tensión muscular, etc. La
signatura vegetal nos ayuda a comprender la analogía
vegetal con la particularidad del mundo emocional de los
seres humanos. Mimulus es una planta que crece cerca del
agua y producegran cantidad de raíces, “tiene una
necesidad de fijación en caso que el agua tumbe la planta y
su instinto de supervivencia la hace enraizar con mucha
facilidad” (Cañellas, 2008), se ancla a tierra para no ser
arrasada por las emociones, sus hojas que representan la
relación con los demás, crecen abrazando el tallo, lo que
“manifiesta la necesidad de protección de otros” (Cañellas
2008), su flor de color amarillo se ve expansiva, como si
fuera una persona de pie con el pecho hacia afuera.
Mimulus devuelve la luz y el valor, ayudando a cambiar la
fijación en los miedos, conectándonos con la fortaleza y
propósito para experimentar la vida con alegría.
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Una forma de romper los estados emocionales es
regresando al momento presente, para ello es importante
conectar con cosas que nos hagan sentir mejor y hay una
actividad que recomiendo para ello es “Regalo de Vida” que
nos invita a disfrutar las pequeñas cosas, a tomarnos un
momento para conectar con el momento presente y
recordar cómo disfrutar la vida, conectándonos con
sensaciones de bienestar y alegría.
La pandemia nos ha hecho pasar más tiempo en la casa,
compartiendo con otras personas, y una de las emociones
que se ha visto involucrada es el enojo, una reacción
instintiva, que implica un desacuerdo y la resolución de un
conflicto. Cuando esta emoción nos desborda, se produce lo
que llamamos “un secuestro emocional” donde nuestra
parte racional se ve afectada y actuamos sin pensar,
tomando el control el sistema límbico que nos hace
reaccionar de manera instintiva con ira por la transgresión
de los límites que han sido invadidos. Para utilizar esta
emoción de manera reflexiva es importante identificar la
causa del conflicto, qué es exactamente lo que me causó el
enojo, la creencia, es decir, la norma o límite que se ve
transgredido. Esta emoción utiliza gran cantidad de energía
del cuerpo, es importante expresarla de manera positiva,
por ejemplo, si cuando me enojo siento la energía en las
manos puedo romper papeles, escribir, o si la siento en las
piernas podría caminar, correr, bailar, o en la garganta,
donde podría hablar, cantar, etc.
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Y reflexionar, observando la situación sin juzgarla
para buscar una resolución del conflicto, y dar a conocer
claramente lo que siento e incluir una propuesta que repare
la situación, aprendiendo de esta situación, y en este
sentido las Flores de Bach son una importante herramienta
ya que nos ayudarán a comprender el enojo, conectar con la
sabiduría interior y a transformar el enojo que destruye en
uno que resuelve.
Holly es una flor relacionada con la emoción de la ira y
todos sus estados e intensidades (enfado, enojo, hostilidad,
furia, odio, etc.), es una emoción que suele demostrarse de
manera explosiva y agresiva, y en muchos casos se sustenta
en creencias profundamente arraigadas como que “la vida
es una lucha”, “todos están en contra de mí”, entre otras.
Esta esencia se utiliza en situaciones de peleas, rupturas
afectivas, celos, etc. Si observamos la planta nos daremos
cuenta de la analogía con el estado emocional, por ejemplo,
el tronco tiene una madera dura, pero con corteza muy
delgada que puede ser herida fácilmente, y nos habla de la
hipersensibilidad en el estado Holly, donde los otros pueden
herirnos, las hojas de la planta tienen espinas “si te acercas
demasiado, te pincho parece que dicen, en sus relaciones
con los demás tendrán la capacidad de herir” (Cañellas,
2008). Es un estado de gran energía, el color rojo del fruto
otorga vitalidad y agresividad, esta baya es venenosa, tal
cual el estado que puede llegar a intoxicarnos.
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La esencia nos conecta una lección fundamental
en el desarrollo humano, “experimentar amor”, restituyendo
la armonía, conexión con el alma, nutriendo el corazón. Un
ejercicio que se puede desarrollar para conectar con el
Amor es la visualización “¡Sí, estoy vivo/a!” que consiste en
realizar una inspiración mientas mentalmente se pronuncia
la afirmación ¡sí, estoy vivo/a! y se piensa que nuestro
cuerpo es naturaleza, luz y vida, se exhala con lentitud
mientras se observan las sensaciones que fluyen dentro de
nosotros.
Y ¿cómo mejoramos la inteligencia emocional? Detectando
la emoción que nos lleva a reaccionar, conociéndolas,
estudiándolas, notando las señales del cuerpo y cuando las
emociones nos agobien, hay que hacer un cortocircuito al
secuestro emocional, buscar actividades que nos ayuden a
salir del estado emocional como respirar, caminar, meditar,
entre otras actividades que permitan conectar con el
momento presente y alegría. Es importante evitar juzgarse,
y ver la situación como una oportunidad de aprendizaje y
autoconocimiento.
Y como señala el Dr. Bach: “Si seguimos nuestros propios
instintos, nuestros propios deseos, nuestros propios
pensamientos y nuestras propias aspiraciones, jamás
conoceremos otra cosa que la felicidad y la salud" (Bach,
2005).
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NATUROPATIA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE.
por Flavia Banchieri
A pandemia continua e a Naturopatia não para. Há
muitas pessoas em todo o mundo com transtornos mentais
e emocionais. Em 2021 esse número continuará a crescer.
Se faltar equilíbrio na vida humana, chega o caos. E ele veio.
Neste ano, o mais importante será passar mais tempo em
contato com a natureza. O meio ambiente vai ser
fundamental. E teremos que enfrentar grandes desafios
ambientais.
Segundo as Nações Unidas, 2021 deve ser o ano da
reconciliação da Humanidade com a natureza. Por tal
motivo, a ONU vai investir USD 70.000 milhões num
programa de produção de alimentos com base em plantas
ricas em proteínas, melhorar a preservação do ecossistema
atual e a regeneração do ecossistema, incentivar a ter
cultivos “nature-friendly”, aumentar a biodiversidade e
mitigar a mudança
climática. A organização também
considera que a floresta cumpre um papel vital para a
subsistência da humanidade, porque esses ecossistemas
são a fonte de garantia da vida no planeta.
No ano de 2019, foram desperdiçadas 931 milhões de
toneladas de alimentos no mundo. Motivo pelo qual é
urgente evitar a perda de comida para combater a fome e
reduzir as emissões de gases poluentes. As Nações Unidas
planejam um novo sistema estatístico: calcular o Capital
natural, que permitirá medir a contribuição para melhorar a
natureza. É um sistema que garante melhores decisões
econômicas e ambientais.
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A UNICEF está oferecendo aula on-line de horta
em família (um workshop de horta e compostagem). O BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento) apoiará
Guatemala, Honduras e Nicarágua na construção de
infraestrutura resiliente a desastres naturais. A América
Latina encara uma encruzilhada pela crise social e
econômica, pelo tanto, teremos que compostar, cultivar,
reciclar para poder em princípio sair da crise e logo ter a
possibilidade de crescer.
É por tudo isso que as grandes organizações mundiais
tomaram consciência e pensaram um planejamento repleto
de medidas relacionadas com o meio ambiente. As
empresas em nível mundial entenderam a importância de
investir em plantas na decoração do lugar de trabalho e
especialmente os hotéis têm pequenos cultivos com ervas
culinárias.
A atual situação mundial a respeito é a seguinte: o Uruguai
está ensinando a ter uma horta urbana, a ter plantas na
casa para melhorar o estado de ânimo e renovar o oxigênio
dos ambientes e também a cultivar algumas ervas culinárias
e para infusão. Há muitos anos, o país teve um excelente
resultado com clínicas psiquiátricas aonde os pacientes
cultivavam alface no jardim e bebiam infusão de
Mburucuyá, melhoravam e tomavam contato com a
realidade muito mais rápido.
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O Chile inventou um dispositivo que permite obter
energia elétrica através das plantas. A Costa Rica é pioneira
em conservação; é um país que está fomentando a proteção
e restauração do meio ambiente.
Em matéria de energia renovável, El Salvador destaca na
região de América Latina e o Caribe, porque está
construindo o maior parque da América Central.
Costa Rica, Panamá, Brasil e Chile são os países da América
Latina melhor preparados para a tecnologia do futuro, e
estão investindo em inteligência artificial para facilitar os
trabalhos relacionados com a terra e os cultivos. O Panamá
tem uma nova lei que apoia o empreendedorismo, que
inclui até exoneração fiscal para os projetos relacionados
com a preservação do meio ambiente. Costa Rica está
exportando banana para os países que necessitam
melhorar a alimentação. E inventou uma nova categoria de
área protegida nas cidades: os parques naturais urbanos.
Parte do plano é a descarbonização, com soluções baseadas
na natureza, ou seja, capturar o carbono, promover o
ecoturismo e prevenir desastres. Nicarágua foi o país da
região que mais investiu em empreendedorismo. Equador
está investindo em capacitação para melhorar a saúde
laboral. México inventou um sistema de purificação da água
e construir pequenas áreas úmidas baseado nas flores de
Crisântemo;
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então a água pode ser reutilizada várias vezes para
lavar a roupa, ducha, na cozinha ou no jardim. Os três
vulcões mais ativos de Guatemala mantêm padrão eruptivo,
e as cinzas são maravilhosas para as vinhas porque
melhoram a qualidade da uva e do vinho. Grécia também
utiliza as cinzas de vulcão para melhorar os seus vinhedos.
Japão tem um “Ministro da Solidão”, pelo aumento de
suicídios entre a população. Também colabora com
Honduras doando maquinaria ideal para infraestrutura no
caso de inundações. Dubai tem “Ministério da Felicidade”, e
a tarefa da ministra é estudar o que faz feliz a população e
fazer o necessário para melhorar a vida nesse país. Na Índia,
plantaram 20 milhões de árvores na ribeira de um dos rios
maiores do país. Espanha tem uma campanha de hortas
escolares que alimentam e ensinam aos pequenos como
funciona a natureza. Paquistão aproveitou o tempo da
quarentena para plantar milhões de árvores nos jardins das
casas.
Banqueiros e seguradores apoiam a “Economia Azul”
sustentável. Estão investindo em: pesca e agricultura,
portos, transporte marítimo, energia renovável e turismo.
Os cruzeiros vão ter novos controles para proteger os
oceanos, já que 70% da produção de oxigênio na Terra
provêm dos organismos dos oceanos. Por isso, temos que
reduzir urgente os resíduos plásticos.
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A Embaixada da Alemanha no Uruguai organiza
uma vez por ano a limpeza das praias porque o país tem
muitos quilômetros de costa; e especialmente os jovens
participam nessa atividade. E 85% do néctar da mele
provêm de jardins privados não de parques ou praças. Os
desertos são também muito importantes já que quase 46%
do carbono do planeta se guardam em terras áridas.
Convido a todos a unir-se à Naturopatia para desfrutar de
uma vida natural.
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IV FÓRUM BRASILEIRO DE NATUROPATIA

COVID-19 NA VISÃO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR
por Eunice C. Garcia Ferro
Para entendermos qual a visão da Constelação
Familiar sobre a Covid-19, precisamos antes entender um
pouco das bases em que a Constelação Familiar Sistêmica
se fundamenta.
Bert Hellinger (1925-2019), filósofo, teólogo, pedagogo e
psicanalista, teve a percepção de que nossos conflitos têm
origem no desequilíbrio dos sistemas ao qual pertencemos,
sejam eles familiares, sociais e profissionais.
A Constelação Familiar é uma prática terapêutica, baseada
na abordagem sistêmica-fenomenológica, onde através de
nosso DNA, além dos aspectos físicos, herdamos também
memórias e experiências de nossos antepassados, o que
Jung chamava de inconsciente coletivo. Essas heranças
geram padrões de comportamento de grupos familiares e
sociais em geral, que afetam o indivíduo e a sociedade.
Fundamentando-se em três leis sistêmicas, as quais chamou
de “Ordens do Amor'', são estruturas que precisam ser
olhadas e respeitadas para que haja harmonia nos sistemas
e estes possam se desenvolver de maneira salutar.
Pertencimento: todos os membros que um dia fizeram e os
que ainda fazem parte são importantes para o Sistema. São
únicos e têm o direito de pertencer, todos devem ter seu
lugar no sistema. Sendo assim, para manter este equilíbrio
ninguém pode ser excluído, não importando suas
características físicas ou quaisquer dificuldades ou defeitos
pessoais.
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Hierarquia: regida pela precedência no tempo, não
se refere ao grau de importância, e sim a ordem dos fatos.
Devemos sempre respeitar o nosso lugar de chegada no
sistema, tanto no sistema familiar, como no organizacional.
Seria o entendimento de que se não houvesse alguém antes
de nós, não chegaríamos até aqui. Isso nos trará mais força
na vida e muito mais sucesso.
Equilíbrio de troca: fundamental para o funcionamento e
manutenção dos sistemas de uma forma geral. Para que o
sistema permaneça em equilíbrio, os membros devem
permanecer em uma troca contínua e na mesma paridade,
entre onde o dar e o receber.
Baseada nos estudos da Constelação Familiar e nas leis que
a regulam a Covid-19, surge provavelmente para que
possamos ter um olhar de que toda a humanidade pertence
ao mesmo sistema.
O coronavírus nos mostra isso, pois não faz distinção na
contaminação, ele atinge, todas as classes sociais, credos,
etnias e gêneros.
E como o ser humano tem respeitado esse sistema?
Observando as leis sistêmicas tenho três questionamentos:
Pertencimento: temos olhado para todos os seres
humanos, animais e para todos os recursos naturais como
pertencentes ao mesmo sistema?
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Hierarquia: respeitamos o que já fazia parte
desse sistema antes de chegarmos a ele?
Equilíbrio de troca: estamos dando e recebendo na mesma
proporção os recursos que os membros desse sistema
dispõem?
Tivemos repentinamente que nos colocar pequenos diante
de algo maior e que escancarou a nossa arrogância, de que
podíamos ter o controle de tudo. Cerceou a nossa liberdade
de ir e vir, causou um impacto profundo nos setores
produtivos, econômicos e sociais. Desmascarou a nossa
prepotência perante a vida: sim, somos extremamente
frágeis, tanto na saúde física, financeira e nos
relacionamentos sociais.
O vírus nos colocou em isolamento, nos dando a
possibilidade de ficarmos mais introspectivos e resgatar em
nossa herança epigenética, os aprendizados de nossa
ancestralidade. Buscar a força e determinação que tiveram
para superar guerras, epidemias, pandemias e catástrofes,
para que pudéssemos estar aqui hoje.
Temos neste momento uma imensa responsabilidade de
restabelecer as “Ordens do Amor” em “Nosso Sistema” e
passar a vida adiante.
Qual atitude e comportamento que estamos imprimindo em
nosso DNA para deixar de herança aos nossos
descendentes?
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Esse é o momento de nos fortalecer
emocionalmente, buscar recursos e ferramentas para
superar a insegurança, frustração, medo, estresse e
depressão.
Toda essa dor precisa se reverter em aprendizado e
evolução.
Exercício Sistêmico para resgate de força e superação
Gratidão e honra aos antepassados
Encontre uma posição confortável.
Inspire e expire lenta e profundamente.
Feche os olhos.
Continue inspirando e expirando lenta e profundamente.
Perceba seu corpo.
Seus membros inferiores, seu tronco, abdômen.
Agora foque a atenção em seus membros superiores,
pescoço, face, couro cabeludo.
Permaneça inspirando e expirando lenta e profundamente.
Agora imagine que atrás de você do seu lado direito está
seu pai, e ele coloca a mão em seu ombro, e atrás dele seus
avós paternos, atrás destes seus bisavós, tataravós e assim
sucessivamente, até que perceba uma fila imensa de
ancestrais paternos atrás de você.
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Perceba agora que atrás de você do seu lado
esquerdo está sua mãe, ela coloca a mão em seu ombro, e
atrás dela seus avós maternos, atrás destes seus bisavós,
tataravós e assim sucessivamente, até que perceba uma fila
imensa de ancestrais maternos atrás de você.
Nesse momento visualize todos seus ancestrais atrás de
você, e perceba que, se não fosse por eles, com tudo aquilo
que eles fizeram, com tudo que realizaram, sem
julgamentos, concordando ou não com as suas ações, se
não fosse por todas as atitudes que tomaram, você não
estaria aqui hoje, tudo que eles fizeram possibilitou a sua
vida.
Agora proponho que você se permita sentir a força que vem
de cada um deles, força para fazer o necessário, força para
tomar decisões. A força para superar guerras, catástrofes,
pestes, pandemias.
Imagine você virando-se de frente pra eles, e olhando com
profunda gratidão a todos os seus ancestrais, sinta a
energia que vem de todos eles. E caso se sinta confortável,
imagine-se fazendo uma profunda reverência a todos eles,
permita-se reconhecer, sem julgamentos, que as atitudes
tomadas por eles foram as melhores que encontraram
naquele momento.
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Volte a sua posição original, e olhe pra sua vida,
perceba que se eles tiveram força para superar tudo e lhe
entregar a vida, você também herdou essa força para
encontrar caminhos, superar obstáculos e passar essa força
à frente, seja nos seus relacionamentos afetivos, sociais ou
profissionais.
Faça uma inspiração lenta e profunda e, quando se sentir
confortável, abra os olhos.
Desejo força e saúde a todos!

Referências
Cosmic Power - Constelação Familiar e Coronavírus, Sophie Helliger (2020), Tagore Editora.
Ordens Do Amor: Um Guia Para o Trabalho com Constelações Familiares, Bert Hellinger (2003),
Cultrix.
Constelações Familiares: O Reconhecimento Ordens Do Amor, Bert Hellinger e Gabriele T. Hovel
(2010), Cultrix.
Ordens da Ajuda, Bert Hellinger (2008), Editora Atma

@eunicegferro

IV FÓRUM BRASILEIRO DE NATUROPATIA

COMO ATIVAR O REJUVENESCIMENTO CELULAR:
O SER HUMANO E A SUA CONSTANTE PROCURA PELA FONTE
DA JUVENTUDE
por Tânia Mendes
É razoável pensar que todos deveríamos ter saúde
para podermos desfrutar a nossa velhice em plenas
condições. Para isso, o ser humano foi-se desviando
antagonicamente da natureza e passou a procurar fontes
artificiais de saúde e juventude. O paradoxo reside em que
a juventude está exatamente na natureza e é nela que o
homem deveria depositar audaciosamente a sua atenção.
Estamos no momento em que a revolução farmacêutica
está no auge e a medicina cirúrgica alcançou conquistas
jamais vistas. O seu desenvolvimento significa que a
esperança de vida tomou um novo rumo, uma nova
projeção. Porém, há um fator relevante que até hoje não se
pode ignorar: o ser humano tem a sua própria capacidade
autocurativa ou autoregeneradora, e sem ela não há sutura
que feche, por mais brilhante que seja o cirurgião. Essa
capacidade passa também pela habilidade de tolerar
químicos com efeitos secundários incompatíveis com a sua
saúde.
Existem inúmeras situações que a intervenção humana não
alcança. Os complexos processos metabólicos intrínsecos
ao ser humano são impossíveis de dominar por causa das
suas características tão peculiares e auxiliares. Uma reação
biológica depende de um sem número de fatores, que, por
sua vez, dependem de tantos outros.
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Todavia, para uma nutrição completa e medida de
acordo com cada pessoa, existe inevitavelmente uma
necessidade de suplementação. Isto deve-se à escassez das
nossas terras, fruto do descuido do planeta. Os solos estão
cada vez mais contaminados e sedentos de nutrientes. Os
complementos alimentares ajudam o nosso organismo a ter
o necessário para ativar o potencial antioxidante. Somos
fábricas puras de stress oxidativo. É algo totalmente
inerente ao ser humano. O certo é que com o tempo e com
as dinâmicas diárias, esse stress oxidativo tomou outras
dimensões.
Como disse anteriormente, somos fábricas e como tal
temos que conseguir eliminar toda a quantidade de lixo que
o nosso corpo gera, tornando mais fácil o seu
funcionamento com precisão e assim poder conservar o
estado de juventude celular. Mantermos a juventude das
nossas células ou ativá-las é a única forma do nosso corpo
poder continuar a gerenciar toda esta complexa perfeição.
Uma das fontes de juventude existe na proteína chamada
Nrf2. Falaremos dela e de como através da Naturopatia
podemos reativá-la como se tivéssemos 20 anos. O truque
passa por reduzir o stress oxidativo, nutrindo
adequadamente cada célula.
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O corpo tem a capacidade de produzir uma
enzima protetora, descoberta no final de 1960 pelo Dr.
McCord. Essa enzima é a Superóxido Dismutase (SOD), que
intervém de forma a neutralizar os danos causados pelo
stress oxidativo. Em 1990, um grupo de investigadores
japoneses pôs em relevância que as nossas células
possuem mecanismos de proteção que neutralizam o stress
celular e atrasam o envelhecimento. O Nrf2, é uma proteína
que colabora na ativação destas enzimas antioxidantes, que
com o tempo vêm as suas funções reduzidas por causa do
envelhecimento das nossas células. Não nos devemos
preocupar pelo que se pode ver no exterior. É certo que a
nossa preocupação tende a focar-se no visível, relegando
que o visível passa pelo invisível. Você é tão velho quanto as
suas células. É correto pensar que muitas vezes sentimos
que a nossa idade não nos acompanha.
Se temos 70 anos e sentimo-nos como se tivéssemos 50,
isso é sinal que as nossas células ainda possuem grande
parte das suas capacidades. Temos força, vontade de viver,
agilidade e alegria em mais um dia. Tudo isto é importante e
considerável. Quando acontece o contrário, onde temos 50
anos e sentimo-nos como se tivéssemos 70 ou mais, é assim
que as nossas células ficam. Uma vez mais, o invisível passa
a ser visível, a nossa postura sobre a vida, a nossa saúde e o
nosso físico vão acompanhar esse sentimento/estado.
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COMO ATIVAR O REJUVENESCIMENTO CELULAR:
O SER HUMANO E A SUA CONSTANTE PROCURA PELA FONTE
DA JUVENTUDE
por Tânia Mendes
A alimentação que damos às nossas células, seja
emocional ou física desempenha um papel tão ou mais
importante do que qualquer outro, para o sucesso do nosso
estado de saúde. Na minha área, que é a Naturopatia
alimentar, é frequente vermos mudanças na consulta, de
pessoas que ao aumentarem o consumo de alimentos vivos,
carregando as células de eletricidade biológica mudam a
sua dinâmica de pensamento e de conduta em pouco
tempo. passando de um estado de "mesosaúde" (saúde
aparente) para um estado de saúde, essencialmente
causado por uma melhoria do catabolismo. Dentro da
nutrição existem dois fatores muito importantes: o
anabolismo e o catabolismo. Dois processos totalmente
dependentes um do outro. Aqui o Yin e o Yang também são
empíricos.
Não existe uma boa nutrição sem uma boa assimilação.
Você pode fazer uma excelente alimentação, mas se não é
assimilada, pode ser porque não utiliza as compatibilidades
adequadas; ou porque não respeita a sua fome fisiológica;
ou porque aquilo que consome não tem uma quantidade de
nutrientes necessários; ou por ser uma pessoa que vive com
um nível de stress muito elevado, isto fará com que as suas
células fiquem com um catabolismo deficiente. Não serão
capazes de eliminar tudo o que é prejudicial no bom
funcionamento dos seus órgãos, formando assim um
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COMO ATIVAR O REJUVENESCIMENTO CELULAR:
O SER HUMANO E A SUA CONSTANTE PROCURA PELA FONTE
DA JUVENTUDE
por Tânia Mendes
metabolismo desequilibrado, que se não for
travado a tempo pode dar origem a processos agudos, que
por sua vez podem derivar em crônicos. Estamos numa era
com muitas mudanças.
A nível mundial, a pandemia trouxe consequências algumas
já conhecidas e outras ainda por descobrirmos. Estas
consequências, dada a evolução da situação, enfrentam
grandes desafios ao nível da saúde pública, sejam
emocionais (depressões, fobias, medos, etc.) e físicas
(essencialmente ao nível respiratório, entre outros). Em
realidade não existe separação possível entre as áreas que
se podem ver afetadas. Seja qual for a consequência,
sabemos e confiamos que a Naturopatia é, sem dúvida, um
aliado fundamental na educação ou na reeducação da
população. Ensina como adquirir novos hábitos ou mantêlos de acordo com esta ciência pragmática. A Naturopatia é
uma ciência da saúde que tem o seu campo de atuação
colaborativo e não vai contra as outras ciências da saúde.
Atua de maneira transversal, não reducionista, o que faz
com que o seu campo de estudo vá ao encontro da
natureza pluralista do ser humano como mais um agente do
meio em que vive.
@taniamendes
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INICIAÇÃO AO JEJUM E ESTIMULAÇÃO DA FORÇA VITAL
por Jorge Neira
“À águia do Norte, que com seu vôo
poderia lembrar o Condor do Sul
que sua essência era voar."
A sabedoria dos povos indígenas, a essência e o traço que
os sábios deixaram ao longo de tantos milhares de anos em
cada canto da terra e muitas outras culturas e costumes
que nos tempos modernos ainda são desconhecidos
merecem um lugar especial para conhecer ou recordar, no
coração de cada buscador.
As interconexões presentes entre os habitantes da terra
junto com a globalidade têm permitido a informação vir à
tona e o acesso ao conhecimento escondido e esquecido.
Nos últimos anos no Ocidente, práticas que vieram de
outros cantos do planeta surgiram com força: meditações,
danças, mantras (canções sagradas), ioga, entre outras,
surgem como uma corrente de troca diante de algo que os
esperava. para despertar. Tribos nativas da América do
Norte à América do Sul, xamãs de vários cantos do planeta,
curandeiras e curandeiros, a contribuição de várias
tradições como o xamanismo, budismo, taoísmo, sufismo,
hinduísmo permitem ter acesso a conhecimentos e
experiências que permite e contribui em muitos casos para
aumentar o autoconhecimento e acessar um potencial e
uma dimensão superior em cada um de nós.
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INICIAÇÃO AO JEJUM E ESTIMULAÇÃO DA FORÇA VITAL
por Jorge Neira
Cada experiência é única e irrepetível, todos os momentos
são e sempre serão diferentes uns dos outros. Todas as
práticas que uma pessoa pode realizar a seu favor, a favor
de melhorar, crescer e desenvolver, são sempre
reconhecidas como verdadeiras dentro de cada um, este
tem sido o legado dos maias, astecas, toltecas, chichimcas,
olmecas também. como Shipibos, Katukinas, Kogi, entre
muitos outros nativos, é chamado de processo iniciático.
Talvez muitas vezes o terreno do que se conhece e do que é
razoavelmente aceito pela sociedade nos diga que não
devemos olhar além do que todos sabem, o que a família e
as tradições sabem.
porém, estamos chegando a um ponto no desenvolvimento
da humanidade em que tudo começa a aparecer. E cada um
avalia a importância que tem para si aquela descoberta.
De um momento para o outro, é necessário tentar integrar
o ser humano como um todo, ou seja: alma, corpo e mente.
E mais ainda para integrar este ser humano como um todo
a um ambiente que o contém, que o abriga, que o nutre.
Este ambientemé parte da casa que os nativos da terra
sempre ensinaram, então quando nos alimentamos, o
fazemos física, mental, emocional e espiritualmente.
“O ser humano não está desconectado desta terra, aliás, ele
pertence a ela e não a terra a ele.”
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INICIAÇÃO AO JEJUM E ESTIMULAÇÃO DA FORÇA VITAL
por Jorge Neira
O jejum voluntário que é praticado hoje sugere várias
considerações que dentro da Naturopatia foram
desenvolvidas por muitos anos. É o caso de Arnold Ehret e
da cura pelo jejum, que ele aprendeu com os países
islâmicos e com o russo Suvorin. Assim como Priesnitz, o
primeiro hidroterapeuta, costumava diagnosticar seus
pacientes experimentando um banho frio; De acordo com a
reação de sua pele, ele fez seu diagnóstico e estabeleceu a
terapia a ser realizada com seus pacientes. Da mesma
forma que Rikli fazia algo parecido com os banhos de sol, de
acordo com a reação dérmica das pessoas que os tomavam,
ele decidiu a terapia a seguir e sua dosagem. Ehret utilizava
o jejum como método terapêutico, fazia jejum por um ou
dois dias seguidos e a partir daí observou o desconforto e
principalmente as primeiras reações do corpo, estudando a
seborréia da língua, o odor da respiração, as dores em
certos órgãos, o aparecimento de vômitos ou o nervosismo
geral da pessoa. Com todos esses elementos, consegui
estabelecer um prognóstico e uma dosagem de terapia.

Pessoas na história que jejuaram por muito tempo
A indiana Hira Ratan Manek, estudante do yogui Sri
Aurobindo, menciona que a prática de Sun Gazing, uma
técnica para absorver a energia do sol, é obter os benefícios
da luz solar e como resultado a necessidade de comer
diminui gradativamente.
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INICIAÇÃO AO JEJUM E ESTIMULAÇÃO DA FORÇA VITAL
por Jorge Neira
Acontece também que após a prática de 45 minutos de
contemplação ao sol, algumas pessoas ficam com menos
apetite e relatam que a fome desaparece. Embora Hira
Ratan Manek seja enfático ao mencionar que Sun Gazing
não é uma técnica para parar de comer, ele menciona que
muitas pessoas pararam de fazê-lo como ele desde 1994.
No livro Autobiografia de um Iogue de Paramansa
Yogananda, ele faz menção a pessoas ao longo da história
que por muito tempo foram capazes de passar sem comer.
Entre eles a freira alemã Teresa Newmann ou a Santa da
Índia Giri Bala. O livro menciona que é possível viver sem
comida na medida em que uma pessoa possa obter
alimentos de outras fontes como o ar, a água ou a luz solar.
De todas as formas como essas pessoas iniciaram seu
modo de vida, como viver sem comer alimentos sólidos, na
maioria das vezes, seu início foi guiado ou acompanhado
pelos estados gerados como resultado da meditação,
contemplação ou devoção. Em muitos deles é mencionado
sobre a experiência de estados de transe místico, como
Teresa Newmann na Alemanha.
Existem modalidades de jejum em função da quantidade de
alimentos ingeridos durante o processo: jejum absoluto,
onde não se ingerem alimentos, sólidos ou líquidos, e jejum
parcial, onde são consumidos determinados alimentos
(água, infusões, caldos, sucos, frutas).
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INICIAÇÃO AO JEJUM E ESTIMULAÇÃO DA FORÇA VITAL
por Jorge Neira
Bem como o jejum intermitente que ganha adeptos no
mundo todos os dias. Entre suas contraindicações podemos
constatar que aqueles que não devem praticar o jejum são:
Gestantes, pessoas que estão amamentando, desnutrição e
baixo peso.
Quando jejuamos, geralmente durante o sono, por
exemplo, não precisamos comer constantemente para
obter energia, pois estamos gerando essa energia a partir
da reserva que nosso corpo armazenou, e essa é uma
situação normal. Portanto, comer armazena energia.
Quando você não come, a energia é liberada. Existem duas
fontes principais de energia para o corpo. O corpo pode
queimar açúcar e gordura. E o corpo pode passar de um
para o outro sem problemas. Esta é uma situação normal.
O açúcar está prontamente disponível, mas apenas uma
quantidade limitada pode ser armazenada. Pode ser
guardado e pode ser libertado e é muito fácil de ser usado
pelos tecidos. A gordura, por outro lado, tem uma
quantidade ilimitada de armazenamento, mas não é tão
fácil de acessar. Isso explica parcialmente por que é tão
difícil queimar gordura. Uma vez que você não tem acesso
fácil a ela. Na verdade, ela só pode ser acessada depois que
todo o açúcar for queimado. Pois o corpo não se
preocupará em obter energia da gordura quando ainda
houver quantidade suficiente de açúcar.
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Então, imediatamente após você parar de comer, o que
acontece é que o corpo obtém a maior parte de sua energia
dos carboidratos, ou seja, do açúcar. E logo após o jejum,
você pode ver que a maior parte da energia ainda é
derivada do açúcar, mas depois de cerca de 24 horas, essas
reservas começam a se esgotar. O glicogênio, que é o
açúcar armazenado, começa a acabar. E à medida que você
para de obter energia do açúcar, a queima de gordura
começa a aumentar.
Você não queima proteínas para obter energia. Queremos
que nossos músculos e tecidos sejam feitos de proteína. É
importante que o corpo conserve a proteína durante todo o
processo. Não queimamos músculos em jejum, queimamos
gordura. Portanto, o jejum é como você vai da queima de
açúcar à queima de gordura. Como isso é feito? Bem, uma
dieta baixa em carboidratos e rica em gordura evitará que o
açúcar seja armazenado para começar. Portanto, se o
açúcar não for armazenado, seu corpo terá naturalmente
acesso à gordura. Mas e se você tiver muito açúcar
armazenado? Bem, o jejum é uma ótima maneira de
queimar todo o açúcar. Depois de queimar todo o açúcar,
você pode começar a queimar gordura. Isso é conhecido
como autofagia.
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SEQUELAS ORGÂNICAS DA COVID-19
por Chris Buarque
Até o início deste texto (abril de 2021), o número de mortos
no mundo pela COVID-19 já havia alcançado a marca de
2,86 milhões de pessoas.
Pelo tempo que duram, as pandemias modificam a forma
de viver da humanidade. O comportamento muda na saúde,
na cultura, na educação, nos relacionamentos pessoais e
profissionais.
As sequelas são inúmeras. Mas a palavra orgânica, aqui
empregada, diz respeito aos órgãos. São variáveis tanto os
sintomas, como as sequelas. E nos casos das sequelas da
COVID-19, elas podem tornar-se crônicas, obrigando ao
paciente à convivência, em alguns casos, por toda a vida
com essas condições.
Antes de mais nada, vamos diferenciar sintomas de
sequelas:
Os sintomas ocorrem junto à doença. E sequelas são
consequentes, posteriores à doença.
Alguns sintomas ainda são estudados. Como é o caso da
hipóxia silenciosa, onde mesmo o paciente apresentando
níveis de saturação abaixo de 70% ou 60% ainda pode
permanecer consciente e funcional do ponto de vista
cognitivo. Em outras situações, uma saturação abaixo de
85% já conduziria à perda de consciência.
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Considera-se que o vírus cause insuficiência respiratória e
morte, não exatamente por danos aos pulmões, mas por
danos no tronco cerebral, o centro de comando que garante
que
continuemos
respirando,
mesmo
quando
inconscientes. Uma vez que o vírus atravesse essa barreira e
penetre no núcleo do SNC, tem inclusive o potencial de
retornar depois, como ocorre com o vírus herpes zoster.
No período da gripe espanhola, registros médicos faziam
relatos sobre uma depressão duradoura. Consistente. A
referência: “como se todos os circuitos emocionais tivessem
sido desligados”. Considera-se hoje que pessoas que saem
da UTI pós-COVID-19 possam precisar de acompanhamento
neurológico.
Acompanhando esses pacientes, o que eu vejo hoje é um
quadro de fadiga crônica pós-vírus, com letargia intensa,
falta de ânimo, falta de força muscular, perda de interesse,
angústia. Onde após sobreviver à UTI, e finalmente
conseguir deixar o hospital, a pessoa só pense em morrer.
Trata-se de uma situação muito específica. Falamos de
especialização na Naturopatia. Nesses casos, conseguimos
numa ação transdisciplinar, um grande êxito com a
Naturopatia alimentar associada à suplementação de
minerais, vitaminas e antioxidantes, com alto índice ORAC
(Oxygen Radical Absorbance Capacity, indice que mede a
força antioxidante dos alimentos).
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por Chris Buarque
Desde o início da pandemia muito foi divulgado sobre o uso
das vitaminas C e D.
Pensando no furacão inflamatório que ocorre no organismo
durante a COVID 19, temos:
Uma ação em massa de citocinas que se ligam a receptores
específicos. Sabemos que as citocinas podem ter ação pró
inflamatória e anti-inflamatória, de acordo com o micro
ambiente onde estão instaladas. Neste caso, há uma ação
exagerada de citocinas pró-inflamatórias comprometendo a
estabilidade hemodinâmica e favorecendo distúrbios
metabólicos, levando à insuficiência de órgãos.
O coronavírus tem gerado alterações metabólicas
profundas, em razão da ação das citocinas próinflamatórias. Quando há uma deficiência de magnésio, há
um aumento na inflamação crônica através da ação de
marcadores específicos como a interleucina-6. Considera-se
que a duração das sequelas possa ter uma relação com o
ataque inflamatório sofrido pelo metabolismo e a
recuperação do sistema imunológico.
A resposta imunológica sofre alta demanda e, sem o auxílio
de nutrientes especiais, fica comprometida.
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O que temos acompanhado é o grande número de
pacientes que apresentam sequelas persistentes já algum
tempo depois de darem negativo, muitos dos casos
chegando até a 7 meses ou mais após a cura.
Trabalhos publicados pelo European Respiratory journal
revelam sequelas que se estendem por anos em epidemias
causadas por outros coronavírus.
Quando falamos em colapso do sistema de saúde, é preciso
compreender que não diz respeito apenas ao momento.
Refere-se também a médio e longo prazo. É importante
entender que essa conta é alta em todos os sentidos. Há um
comprometimento de trabalho produtivo de profissionais
da saúde por stress crônico e agudo e altos custos ao
cidadão.
O que se discute hoje é a reabilitação dos recuperados.
Nos casos mais graves, é possível que haja sequelas
permanentes, como a fibrose pulmonar, uma doença
crônica caracterizada pela formação de cicatrizes no tecido
pulmonar. Forma-se um tecido mais duro, sem a mesma
capacidade de expansão para participar no processo da
respiração. Por isso a queixa de falta de ar. Essa fibrose é
resultado tanto do trauma da entubação (como uma lesão
pulmonar decorrente da ventilação) e como do processo
inflamatório em si que ocorre durante a doença.
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Há ainda a síndrome pós-UTI. Nesse caso, está relacionada
ao tempo em que o paciente com covid pode se ver
obrigado a estar na UTI. Cresce a probabilidade de traumas
emocionais além de riscos potenciais de infecções.
No cérebro: Tem sido perceptível no atendimento aos
pacientes curados sequelas neurológicas que mostram uma
confusão mental, dores de cabeça com frequência e
memória fraca.
Acometimento dos rins: Está relacionado ao fato de as
células renais terem receptores ao coronavírus, como
ocorre com os pulmões. Mas também ao fato de serem
necessárias
medicações
de
uso
prolongado,
sobrecarregando esses órgãos.
Foram observadas sequelas cicatriciais na pele, fruto da
necrose cutânea. Atribuídas às deficiências circulatórias
graves de pacientes acometidos pelo vírus.
Proponho uma reflexão:
Pensar a saúde mental de acordo com analogia feita pela
OMS com o bem-estar subjetivo: a percepção da própria
eficácia, da autonomia, da autorrealização, das capacidades
intelectuais e emocionais. Também consideradas as
capacidades para lidar com as tensões normais da vida,
trabalhar de forma produtiva e frutífera e para fazer
contribuições à comunidade. Dessa forma, a saúde mental
da maior parte da população mundial foi atingida e está
comprometida.
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De forma geral, em situações de pandemias as
consequências para a saúde física têm estudos recentes,
mas já se sabe das graves consequências no plano
psicológico.
Estamos na primeira epidemia global da história, com o
primeiro caso identificado em dezembro de 2019, na China,
e em janeiro de 2020 tendo sido emitido o alerta sanitário
internacional pela OMS.
"A atuação da Naturopatia será maior quanto maior for o
estudo sobre cada paciente. Fórmulas prontas passam a ter
respostas limitadas frente à extensão da gravidade dos
pacientes com sequelas sobreviventes do vírus, que tem se
apresentado em consultas."
@chris_buarque
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TRABAJO OSTEOPÁTICO POST COVID-19
Por Ángela Diaz Muñoz
La manera de trabajar que tengo es de forma holística,
como cualquier naturópata. Teniendo en cuenta la
estructura, tejido, víscera, emociones etc, para así conseguir
una calidad de vida óptima y enseñar a las personas que
necesitan mi ayuda a conocer sus limitaciones porque ellos
son los que tienen que sanar.
En relación al Covid-19 últimamente acuden personas con
diferentes problemas, pero sobre todo fatiga, disfunción
renal, estreñimiento, dolor de cuello y cabeza. Estos son los
más comunes. No hay estudios fehacientes que nos
indiquen que problemas causa el Covid a los meses de
pasar la enfermedad. Yo hablo de mis últimas vivencias.
Con estos problemas después de hacer un examen global
de la persona, trabajo muchísimo el diafragma y la caja
torácica, consiguiendo así más movilidad y elasticidad para
que esa fatiga vaya remitiendo poco a poco.
Trabajar el diafragma implica examinar toda la musculatura
que interviene en la respiración y a nivel óseo las vértebras
que inervan el nervio frénico (inerva el diafragma).
Revisaremos todos los ángulos viscerales ya que después de
un proceso inflamatorio las vísceras pueden estar en
disfunción, realizaremos osteopatía visceral de una manera
sutil.
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TRABAJO OSTEOPÁTICO POST COVID-19
Por Ángela Diaz Muñoz
Como he comentado, los problemas normalmente se sitúan
en los riñones, con falta de movilidad, rigidez. No tienen un
buen funcionamiento.
En resumen breve, lo importante es hacer un trabajo de
movilidad para que el cuerpo se vaya recuperando sin
forzarlo, necesita su tiempo porque la enfermedad suele ser
agresiva, por lo tanto los cambios serán dependiendo de
cada persona.

@naturopatiaalbatera
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