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O que são Terapias Naturais?

Esta é uma pergunta de respostas geralmente polêmicas e difícil de 
responder em poucas palavras devido a sua complexidade. Antes de qual-
quer resposta é preciso defi nir o que é “natural”. Nos mais diversos meios 
publicitários encontramos “Estética Natural”, “Restaurante Natural”, “Clí-
nica de Tratamento Natural” e assim por diante, mas isso não explica o 
que é ser natural.

O Dicionário Michaelis da Editora Melhoramentos defi ne Natural 
da seguinte maneira, Natural: Que pertence ou se refere à natureza. Pro-
duzido pela natureza, ou de acordo com suas leis. Que segue a ordem re-
gular das coisas. Não contrafeito, não estudado. Espontâneo. Conforme à 
índole humana; inato, ingênito. Fácil, sem constrangimento. Conforme à 
razão ou ao uso. Que se oferece espontaneamente ao espírito. Derivado 
da natureza (em oposição a habitual). Instintivo. Acomodado, apropriado, 
consoante. Provável, presumível, verossímil. Originário, oriundo. Não fal-
sifi cado. Próprio. De origem terrena; humano. Em que não há trabalho do 
homem. Diz -se do fi lho que não provém do matrimônio. Diz -se da fi gura 
que representa objeto da natureza. Diz -se das ciências que tratam da na-
tureza e das suas produções…

Para nós naturalistas, Natural vem da Natureza, pró -natureza, ou, 
melhor, recursos, produtos e sistemas naturais, ou, ainda, favoráveis a na-
tureza, em nosso caso, o natural refere -se à natureza humana, tudo que é 
natural e benéfi co à natureza humana, seja para fi ns terapêutico, profi láti-
co, estético, psíquico, ecológico ou social.

É um sistema de vida onde os praticantes buscam um viver de acor-
do com os princípios da natureza, cujos meios de manter ou restaurar o 
bem -estar sejam oferecidos pela mãe natureza, não por um idealismo ir-
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racional como um fanatismo religioso ou algo parecido, mas pelo simples 
fato de se ter consciência que na natureza existam todos os recursos para 
o equilíbrio que o homem precisa para viver bem. Não pretendem com 
isso, estes praticantes, menosprezar todo avanço científi co ou tecnológico 
que facilita grandemente a vida moderna, seja eles eletrônico, mecânico 
e outros, promovendo um viver melhor com mais conforto e facilidades, 
porém, repudiam todo e qualquer ato que venha a prejudicar a natureza 
e consequentemente a qualidade de vida do ser humano, tais como po-
luições sejam elas ambientais, sonoras, odoríferas ou outras atitudes que 
promovam o desequilíbrio ecológico e afetem a saúde.

Isto não signifi ca que o artifi cial deva ser rejeitado como uma praga, 
porém, por uma questão de lógica, perguntam: – Por que devo me refres-
car com refrigerantes artifi ciais se tenho frutas das quais posso fazer sucos 
naturais? Ou por que devo utilizar medicamentos analgésicos que possuem 
contraindicações e efeitos colaterais se podem tirar minhas dores natural-
mente sem prejuízo aos meus órgãos internos? É verdade que a maioria 
não pensa assim, muitos dirão: – Tomo refrigerantes por uma questão de 
sabor, não estou preocupado se faz bem ou mal, e por que deveria me 
preocupar se muitos tomam coisas piores? Ou se estou com dores, quero 
me livrar delas, não importa o meio e sua causa. O homem é por nature-
za um ser imediatista, não tem paciência de esperar por bons resultados 
que podem chegar à cura, prefere uma resposta imediata sem analisar fu-
turas consequências, como se não fosse viver o amanhã. Ao aparecer os 
primeiros pés de galinhas e rugas no rosto, ou seios caindo pela gravidade 
e a idade juntamente, difi cilmente procurarão recursos naturais para estes 
fi ns, tais como a acupuntura, massagens modeladoras e rejuvenescedoras, 
um viver sem estresse (isto é muito difícil para a vida moderna, porém, não 
impossível), uma alimentação saudável que retarde o envelhecimento: – 
nada disso! É muito mais prática uma cirurgia plástica, uma aplicação de 
botox ou seios de silicone ou, se estiver bem acima do peso natural, é mais 
fácil a lipoaspiração, moderadores de apetite (venenos de rato) ou ainda 
a cirurgia tão agressiva para redução de estômago. O homem se mata, se 
mutila, se torna um ser artifi cial em nome da aparência, sem se preocupar 
com as consequências, e num futuro próximo a natureza cobra a agressão 
sofrida com juros e correção.

Através destas simples pinceladas, deu para defi nir o que é Naturalismo?

O Livro das Terapias MIOLO.indd   18 01/04/2010   16:08:28



19

Defi nição de Naturalismo

Sistema de vida que utiliza recursos da natureza ou técnicas milenares 
ou modernas em acordo com a natureza humana, sem agressões, procu-
rando um viver mais saudável, um envelhecimento lúcido e menos sofrido, 
onde o homem possa viver bem e “morrer de morte desfalecida, farto de 
viver”, como disse o pai Abraão do velho testamento da bíblia, que mor-
reu com 175 anos sem os sofrimentos que acometem a velhice moderna.

Quem é o Terapeuta Natural?

Boa pergunta! Já que não existe a especialização de médico Naturólo-
go, nem poderia haver, uma vez que a Naturologia e a Alopatia não casam 
por serem como “água e óleo”, não se misturam. Como é possível que al-
guém que teve uma formação alopática de seis anos de estudos, mais dois 
anos de residência médica e mais a especialização pode se transformar em 
naturalista como num passe de mágica? A Faculdade imputou a eles um 
“cabresto” (desculpem os médicos se o termo cabresto possa parecer ofen-
sivo, não é meu objetivo ofender a nobre profi ssão médica, tenho amizade 
e admiração por muitos médicos, alguns deles foram meus alunos do cur-
so de acupuntura, um dos meus genros é médico sério e altamente com-
petente como cirurgião plástico a quem admiro muito como profi ssional), 
porém, quem diz a verdade não merece castigo, portanto, posso afi rmar 
sem medo e sei que muitos pensam como eu que a Medicina Alopática é 
invasiva, mutiladora e materialista, o que não é nenhum segredo e que o 
sistema de saúde atual é um sistema falido que deve ser mudado com ur-
gência para uma melhor qualidade de vida do cidadão e para o bem dos 
próprios médicos que também sofrem com isso. Sustento que um médico 
de formação Alopática, que se propôs a associar a alopatia com terapias 
naturais, está correndo o risco de não ser bem -sucedido, é o mesmo que 
acelerar um carro com o freio de mão puxado, não dá certo e vejamos al-
guns exemplos como o Corticoide, muito usado pelos médicos, que tem a 
propriedade de inibir o efeito da acupuntura, o mesmo acontece com quem 
ingere barbitúrico ao ser tratado com fi toterápicos chineses, o paciente não 
deve associar com medicamentos alopáticos, um exemplo são os medica-
mentos fi toterápicos chineses Xiaoke com os seguintes ingredientes: Radix 
Rehmanniae, Radix Puerariae, Radix Astragali, Radix Trichosanthis, Stylus 
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Zeae Maydis, Fructus Schisandrae Sphenantherae, Rhizoma Dioscoreae e 
Glibenclamida. Que não são recomendados seu uso concomitante com 
alopáticos, como as Insulinas. O único que casa é o Glibenclamida.

Neste caso, seria correto existir duas medicinas concorrendo uma 
com a outra, já que a medicina alopática e a natural não casam, alguns 
perguntarão: – Não é possível dar ao médico ambas as formações em um 
único curso? Digo que não, por possuírem pensamentos e forma de agir 
totalmente diferentes, tirando do paciente o direito de escolher o tratamen-
to que melhor lhe aprouver.

Vamos aqui dar uma breve distinção entre as duas formas de tratar e 
encarar a doença, a Medicina Alopática ou Ofi cial e a Medicina Natural.

A Medicina ofi cial em nosso País Brasil e em todo mundo ocidental, 
já infl uenciando grandemente o mundo oriental por questões econômicas, 
é a Alopática. Alopatia signifi ca “combater o mal”, “Contraria contrariis 
curantur” que seria (contrário são curados por contrários).

Na verdade, quando agredimos alguém, seja por palavras ou fi sica-
mente, o ofendido tende a revidar, o mesmo acontece com os medicamen-
tos alopáticos que visam combater o mal, entretanto, o mal ao ser agredido 
responde retribuindo com agressão e isso é chamado de “contraindicações” 
e “efeitos colaterais”. O mesmo pode acontecer mesmo ingerindo medica-
mentos fi toterápicos (naturais), se ingeridos dentro do princípio alopático 
que é o de combater o mal. A Medicina Natural não visa combater o mal 
e sim fortalecer o sistema de defesa do organismo para que o mal seja eli-
minado naturalmente. Quando compramos um medicamento alopático, de 
imediato lemos a bula e ao lermos as contraindicações e os efeitos colate-
rais, muitas vezes fi camos assustados dando -nos a impressão que faz mais 
mal que bem. Alopatia é isso, os medicamentos alopáticos quando ingeridos 
oferecem respostas agressivas ao corpo humano. Hipócrates, o grego, dizia: 
“seja o teu alimento o teu remédio e o teu remédio o teu alimento” (este 
é um princípio naturalista), não que médicos alopatas não recomendam 
alimentos naturais. Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, 
também curava com substâncias, mas com substâncias da natureza, ele e 
qualquer naturalista sabem que as substâncias da natureza são curativas 
quando usadas com critério, devendo ser ingeridas até o restabelecimento 
do paciente, as quais depois disso devem ser abandonadas por se torna-
rem nocivas à saúde, que, ao invés de fazerem bem, passam a fazer mal, 
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porque ervas curativa não são alimentos e quando ingeridas em estado de 
boa saúde passam a ser veneno. Esta é uma das divergências entre Medi-
cina Alopática e Medicina Natural, que através de suas técnicas não visa 
combater o mal e sim fortalecer o organismo enfraquecido pela doença, 
para que este tenha forças necessárias para eliminar o mal.

Outra grande divergência entre as duas medicinas é que a Medicina 
Natural vê o homem como um todo, sem fragmentá -lo, o tratamento con-
siste em equilibrar o todo, porque sabe que um órgão doente afeta tanto o 
somático como o psíquico, é impossível o somático estar doente sem que 
afete o psíquico ou vice -versa. A Medicina Alopática fragmenta o homem 
em partes, a doença do fígado é do fígado, e é preciso um especialista que 
entenda de fígado para curá -lo, e assim com todos os outros órgãos, tanto 
é que existem inúmeras especializações para cuidar particularmente cada 
órgão ou víscera como se cada órgão ou víscera fossem como engrenagens 
de uma máquina que podem ser alteradas ou substituídas, por esta razão 
existem os especialistas em cada região do corpo, o neurologista, o otorri-
nolaringologista (que palavrão hein?), o ginecologista, o ortopedista e tan-
tos outros, que para classifi cá -los seria preciso preencher algumas linhas 
desta página. A classe dos Cirurgiões acredita que a maioria das doenças 
só podem ser corrigidas através de cirurgias. Se todas as cirurgias fossem 
realmente necessárias (sabemos que muitas delas são), Deus, com sua infi -
nita sabedoria, teria feito o homem com velcro ou zíper, para que pudesse 
ser aberto com facilidade sem ser preciso cortar.

Outra questão (que quem não é da área de saúde geralmente não 
sabe), é que a Medicina ofi cial é corporativista, tem um conselho forte que 
defende com unhas e dente o mercado de trabalho dos médicos, o que não 
vejo como errado, outros conselhos de saúde também fazem o mesmo, no 
interior do País, em cidades pequenas onde o mercado é restrito, o peque-
no grupo de médicos forma um lobby que impede a vinda de outros mé-
dicos, caso contrário, devido a uma pequena população local, os ganhos 
seriam reduzidos e prejudicados. Até aí é justifi cável e aceitável, apesar de 
o paciente da cidadezinha não ter escolha e, caso o único médico local 
não o agrade, terá que se deslocar para um grande centro mais próximo 
e procurar outro especialista, porém, a reserva de mercado que considero 
reacionária e injusta, impedindo a evolução, fazendo com que o enfermo 
não tenha escolha, é o de impedir que surja outra medicina diferente para 
competir com ela. Qualquer concorrência é salutar e quem ganha com 
isso é o consumidor, a concorrência força a classe prestadora de serviços, 
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neste caso, a saúde, a melhorar a qualidade de serviços prestados, devido 
o receio da melhor qualidade do serviço concorrente.

A Medicina Convencional não permite concorrente e tem força para 
isso, lembro -me que, no fi nal da década de 80, uma determinada Faculda-
de do Paraná lançou um curso de Medicina Natural, formou duas turmas 
e não conseguiu autorização do MEC. Hoje algumas faculdades do País 
lançaram o curso de Tecnólogo em Naturologia muito acanhadamente, tive 
em mãos a grade curricular de uma delas e confesso estar muito aquém do 
que venha a ser realmente Naturologia, mas já é um começo, Em alguns 
países de primeiro mundo (vamos citar a Suécia como exemplo), a saúde 
é estatizada e permite que o paciente escolha a terapia que desejar, seja 
Alopatia, Medicina Chinesa, Medicina Ayurvedica, Medicina Natural, Xa-
manismo, entre outras.

A OMS – Organização Mundial de Saúde, tem a Acupuntura como 
direito de todos de praticar, não podendo ser especialização deste ou da-
quele conselho. Somente dois países têm a Acupuntura como prática ex-
clusiva Médica, os Emirados Árabes e a Áustria, a maioria dos outros países 
convivem bem com ambas as medicinas, uma não incomoda a outra, o 
maior exemplo vem do México onde o Naturalismo é bem forte e no Esta-
do da Califórnia, nos Estados Unidos da América também é, já no Brasil, 
ela incomoda a Medicina convencional.

É verdade que o sistema de saúde em nosso País deixa muito a de-
sejar e por causa disso o sistema Médico de Saúde é bem desacreditado, 
levando as pessoas a procurarem outros recursos alternativos de saúde, ali-
ás, a Medicina Natural é também conhecida como Terapia Alternativa pelo 
fato de só ser procurada quando o recurso ofi cial falha, mas este quadro 
está mudando, cada vez mais pessoas acreditam nas terapias naturais e as 
indicam a seus amigos e familiares por ser um sistema terapêutico não in-
vasivo, até mesmo médicos recorrem a ela e a indicam a seus familiares.

Se por um lado as terapias naturais, ditas “alternativas”, crescem “un-
derground”, por outro lado, pelo fato de não existir ofi cialmente e por não 
possuir cursos de nível superior e, em consequência disso, não pode exis-
tir também um conselho que as regulamente, está entregue nas mãos das 
traças, se podem existir terapeutas sérios e competentes, também surgem 
charlatões oportunistas que denigrem sua imagem, na verdade competen-
tes e charlatões existem em todas as profi ssões, com uma diferença, todas 

O Livro das Terapias MIOLO.indd   22 01/04/2010   16:08:28



23

elas são regidas por lei e, se esta situação não mudar, tudo continuará no 
mesmo, sabe -se até quando.

As Terapias Naturais não são “Alternativas” conforme denominadas, 
por serem recursos terapêuticos efi cazes com resultados comprovados nas 
mais diversas patologias e, sim, uma forma de tratamento integral, em cuja 
anamnese procura -se verifi car todo o ser:

•  O somático;
•  O psíquico;
•  O energético; e
•  O espiritual.

Pesquisa -se também se o paciente está em harmonia com as “seis 
felicidades”, caso contrário, não poderá ser feliz e, consequentemente, 
saudável.

As Seis Felicidades:
•  Familiar;
•  Social;
•  Profi ssional;
•  Financeira;
•  Espiritual; e
•  Saúde.

Mais adiante iremos discorrer sobre cada uma delas e a importância 
do equilíbrio destas para a saúde.

Mas, afi nal, depois de tanto questionamento e esclarecimentos (a 
pergunta ainda esta no ar), quem é o Terapeuta Naturalista? E você caro 
leitor, como pensa ser o Terapeuta Naturalista? Talvez aquele “bicho grilo” 
de rabicho e barbicha, magríssimo que só come natureba que diz: – não 
pode isso, não pode aquilo porque faz mal a saúde. Posso garantir que não 
é nada disso, o Terapeuta Naturalista é uma pessoa comum, pode ser gordo, 
magro, alto, baixo, sorridente, fechado, a diferença consiste na maneira de 
encarar a vida e o homem, busca o saudável, a qualidade de vida, para si, 
para os seus e para os que o cercam, é defensor da ecologia porque procu-
ra estar em harmonia com a natureza, porque ama a natureza e sabe que 
é parte integrante dela, não despreza o artifi cial, pode até fazer uso dele e 
viver bem com o artifi cialismo, contanto que não prejudique ou interfi ra 
no natural, não é fanático nem reacionário, pode ser vegetariano, macro-
biótico, carnívoro ou carniceiro, é livre para escolher o sistema de vida que 
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melhor lhe aprouver, Mas quando se trata de prevenir ou tratar doenças 
seja para si ou seus pacientes, é radical em preferir as terapias naturais ao 
invés da alopatia, disso ele não abre mão. Alopatia, cirurgia, só em último 
caso, portanto, para si, a alopatia é que é medicina alternativa. Em resumo, 
a felicidade e a qualidade de vida é seu foco.

Quanto ao seu ambiente de trabalho, é rodeado de plantas naturais, 
aromas de essências naturais, sua sala de atendimento é bem arejada e 
ensolarada, se o tempo estiver ameno, prefere trabalhar ao ar livre, prin-
cipalmente se for terapia manual (massagens), procura fazer com que sua 
terapia seja agradável, suave e com gosto de “quero mais”, é seguro do que 
faz porque está em harmonia com a natureza, o dinheiro é importante, por-
que afi nal vive de seu trabalho para seu sustento, mas o dinheiro para ele 
é consequência e não o fi m, sabe que bons resultados atraem clientes. Se 
o paciente gostar, conta até cinco, se não gostar, conta até dez. É bom ou-
vinte e gosta de fazer uma perfeita anamnese, escarafunchando o paciente 
de cabo a rabo porque sabe que o sucesso de um tratamento depende de 
uma perfeita anamnese. Errando a anamnese, erra -se também o tratamento. 
Conhece suas limitações e é humilde para reconhecê -las. Sabe que terapias 
naturais são conhecimentos sem -fi m que se aperfeiçoa com o tempo e a 
prática. O mais importante de tudo: ama o ser humano com suas imper-
feições. É um perfeito Asclépio (aquele que cura exaustão). Sabe que tem 
imperfeições como todo mundo, mas sabe também que para seu sucesso é 
preciso saber superá -las na medida do possível. Não fi ca lamentando seus 
erros e, sim, procura entendê -los para tratar a si próprio.

Este é o Terapeuta Naturalista.

Médico tratando um paciente. Museu do Louvre, Paris, França.

O Livro das Terapias MIOLO.indd   24 01/04/2010   16:08:29



25

Classifi cação das Terapias Naturais

As Terapias Naturais são compostas de inúmeras técnicas, as quais 
muitas delas são milenares outras seculares e em quantidade menores mo-
dernas, porém, todas efi cientes. Comprovada sua efi cácia na prática, temos 
em nossa Escola estatística de diversas delas com depoimento de pacientes 
que realizaram seus tratamentos em nosso ambulatório. O leque é muito 
grande, o estudo muito denso, exigindo boa qualifi cação acadêmica e muita 
sensibilidade humana. O fato de um profi ssional da área de saúde de ní-
vel superior ou técnico conhecer uma ou duas modalidades de massagens 
mais fl orais, radiestesia, cromoterapia e mais algumas técnicas naturais, 
não faz dele um Terapeuta Naturalista, porque o Terapeuta Naturalista é 
aquele que tem muitos recursos terapêuticos e domina -os muito bem, com 
plena segurança. Terapias Naturais é uma ciência que abrange inúmeros 
conhecimentos, como veremos adiante. Para um maior entendimento do 
leitor, faremos aqui uma classifi cação das principais Terapias Naturais ou 
assim dizendo Técnicas Naturais profi láticas, analgésicas e curativas, em 
seguida, explicaremos cada uma, com um pouco de história, sua técnica, 
campo de ação, sua indicação e contraindicação. Por se tratar de um es-
tudo profundo e serem muitas as Terapias Naturais, perdoe -nos caro leitor 
se omitirmos muitas delas aqui, não é nosso objetivo classifi car todas as 
técnicas naturais de cura e, sim, apenas fornecer uma ideia clara do que 
são Terapias Naturais.

As Terapias Naturais são divididas em:
•  Técnicas Xamânicas (Xamanismo) com as subdivisões:
Europeia:
Druidas;
Welledas.

Africana.
 Ameríndia:
América do Norte;
 América do Sul.

• Terapias Orientais com as subdivisões:
De fi losofi a Taoista;
De fi losofi a Ayurveda; e
De fi losofi a Budista Tibetana.
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• Técnicas Ocidentais com as subdivisões:
Europeia;
Do continente Americano.

• Técnicas modernas inclusivas – das mais diversas.

O estudo das divisões e subdivisões pode ser bem mais complexo, 
porém, aqui temos uma ideia bem clara do que pretendemos expor. Abai-
xo, destrincharemos cada uma delas.

Técnicas Xamânicas – Xamanismo

Não que o Terapeuta Naturalista tenha que ser conhecedor do Xama-
nismo, pelo contrário, alguns deles por princípio (muitas vezes religiosos) 
repudiam a prática Xamânica por considerarem uma religião pagã. Esta 
visão depende do ponto de vista de cada um, uma vez que muitos Xama-
nitas e adeptos do Xamanismo o praticam religiosamente.

O Xamanismo é a prática que visa à harmonia com a natureza mais 
antiga do mundo, possui ritual, por isso é tido como religião, sua prática 
remonta à pré -história, e o que torna tudo interessante é que os Xamãs do 
mundo todo, seja da América do sul e do norte, sejam da África, Europa, 
Ásia, Rússia, Nova Zelândia ou dos Antigos Australoides (povo antigo da 
Austrália) têm rituais de cura muito semelhantes, ou é mera coincidência? 
(acho muito difícil), ou ainda estes Sacerdotes Curandeiros se comunica-
vam de uma forma ou de outra ou, ainda, tudo surgiu da mesma fonte pré-
-histórica, criando com isso um grande mistério, uma vez que os meios de 
comunicação antigos não eram como os de hoje, tanto é que havia povos 
que não se comunicavam devido à distância.

Eu pessoalmente, como terapeuta, não incluiria jamais o Xamanismo 
pleno dentro de minhas práticas terapêuticas, algumas técnicas sim, não 
por desacreditar em seu potencial de cura, mas pelo fato de não me con-
seguir ver batendo tambor, queimando ervas secas e conduzindo a fumaça 
destas em direção ao paciente, impulsionadas por uma pena de águia, ou 
ainda fazendo poções terapêuticas de misturas de ervas.

Se por um lado o Xamanismo é uma prática de cura tanto espiritual 
como física ou de efeito psíquico pelo fato de seu ritual sugestionar, que re-
monta dos tempos do homem primitivo, empregada em quase todas as regiões 
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