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Bibliografia Aloe Vera (Planta da Saúde) 

Alguns livros importantes sobre aloe vera. Uma boa leitura e sabendo de outros livros 
podem informar que publico no site. No dia 16/03 estava entregando uma garrafa de 
suco de aloe para um cliente e argumentou sobre referências em livros sobre aloe e 
avisei que em breve estaria postando no meu site e espero que seja útil para todos. 
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Fatos Históricos Aloe 

A Aloe Vera é muito conhecida por sua beleza misteriosa, sua elegância 
selvagem, suas propriedades terapêuticas legendárias, sendo considerada 
como divindade em algumas civilizações. Fatos históricos que citam a 
importância da planta para a humanidade. 

Era chamada de “A Planta da Saúde e Beleza”, “Planta das Queimaduras”, 
“Planta dos Primeiros Socorros” e, também, “Planta dos Milagres. 

Seu primeiro registro histórico ocorreu em 1500 A.C. no Papyrus Ebers. Estes 
documentos egípcios detalhavam minuciosamente o valor medicinal da Aloe 
Vera. 

Considerada a planta cujo sangue oferecia a beleza, a saúde e a eternidade, 
chamavam-na de a “Planta da Imortalidade”. 

O autor do Herbário Grego, Dioscorides (41-48 DC), fala que a planta tem o 
poder de “induzir ao sono, fortificar o corpo, diminuir a barriga e limpar o 
estômago”, podendo ser aplicada em feridas, hemorróidas e usada contra a 
queda de cabelos, doenças da boca e gengiva, queimaduras solares, doenças 
de pele e outros males. 

Para os imperadores da mística China, os espinhos curativos da Aloe 
personificavam as unhas sagradas da divindade e eles chamavam essa planta 
de “Lu-Hui”. Era considerada boa para a saúde, felicidade, amor, longevidade e 
potência sexual. 

Na Índia, era denominado “Cetro Divino” (as folhas apontavam para o céu). 

Os índios americanos a chamavam de “A Varinha de Condão Celestial” e 
pertencia ao grupo das 16 plantas sagradas, adoradas como deuses. 

No Japão a chamavam de “Isha Irasu”, que significa: “não necessita de 
médico”. 

As tribos africanas, durante as epidemias de gripe, banhavam-se em infusões 
de Aloe para eliminar os germes. 

A lenda conta que Aristóteles persuadiu Alexandre, o Grande, a conquistar a 
ilha de Socotrina, nas costas da África Oriental, a fim de garantir as 
quantidades necessárias de Aloe para o tratamento das feridas dos seus 
valentes soldados. 

Mahatma Gandhi também utilizava o Aloe Vera, conforme seu relato: ”Vocês 
me perguntam quais eram as forças secretas que me sustentavam durante 
minhas longas jornadas. Bem, foi minha inabalável fé em Deus, meu simples e 
moderado estilo de vida e a Aloe, cujos benefícios eu descobri quando cheguei 
à África, no final do século XIX”. 



A Aloe Vera, muito conhecida no Brasil pelo nome de "Babosa”, é uma planta 
pertencente à família das liliáceas, assim como o lírio e o alho, e é tão 
suculenta que se assemelha a um cacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Planta Aloe Vera 

Aloe Vera é uma planta da família das Liliáceas que possuí inúmeras propriedades 
regeneradoras, curativas, umectantes, lubrificantes e nutritivas. 

Chamada de “a planta da saúde e beleza”, tem seu uso documentado desde a época do 
antigo Egito, com passagens na Bíblia e antigos documentos fenícios. 

Inúmeras e renomadas instituições científicas e docentes, como o Instituto de Ciências e 
Medicina Linus Pauling, de Palo Alto, Califórnia; Instituto Weisman de Israel, 
Universidade de Oklahoma e outros, têm efetuado estudos formais sobre a Aloe Vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características da Planta Babosa 

Matéria publicada pela Revista Plantas & Ervas – Editora Minuana – Ano II – número 10. Nome Popular 
Babosa, Aloe, Erva Babosa, Erva de Azebre, Caraguatá de Jardim e outros. 
Nome Científico Aloe Vera Linné  Sinonímia Científica Aloe Barbadensis Miller, 
Aloe elongata Murr, Aloe vulgaris Lamark, Aloe perfoliata, vera L., Aloe humilis 
Blanco, Aloe littoralis Koenig, Aloe indica Royle e outros… 

Partes Usadas 

Suco do gel das folhas ou suco da folha inteira (sem espinhos). 

Características e Cultivo 

A Aloe Vera L. (Babosa) é também uma planta decorativa. Não gostam de 
muita água e florescem desde o fim do inverno até a primavera com pendão 
floral amarelo. 

Planta arbustiva, dióica, suculenta, mucilaginosa, rizomatosa, entouceirada, de 
caule curto, perene, medindo 0,50 a 1,20 m de altura. As folhas dispostas em 
roseta, reunindo até 20 folhas, são ensiformes, com 50 a 60 cm de 
comprimento por 6 a 9 cm de largura e 3 cm de espessura na base, densas, 
lanceoladas, côncavas em sua face superior e convexas na face interior, 
Glauco - esverdeadas, uniformes, sinuoso-serradas, carnosas, com pintas ou 
manchas brancas quando jovens, marginadas por espinhos triangulares, 
amarelos, curtos e espaçados. 

O corte transversal das folhas revela, externamente, uma camada de células 
epidérmicas de consistência elástica e impermeável que reveste uma segunda 
camada, o mesófilo, que contém canais condutores de seiva. Mais 
internamente ocorre o parênquima tissular mucilaginoso ou gel, de coloração 
vítrea. 

O gel mucilaginoso assegura a condição xerófita da Aloe veraL., conservando a 
umidade do tecido por longo período de tempo. Este gel tem sabor amargo, 
adstringente, muito forte e refrescante, tendo um PH entre 4,0 e 5,0. O látex 
que é a seiva que circula nos canais condutores subepidérmicos, é um líquido 
de consistência leitosa, coloração amarela-ocre, sabor amargo e aroma 
rançoso, sendo produzido por células excretoras do mesófilo. 

Princípios Ativos 

Foram descobertas até o momento mais de 300 substâncias bioativas e 
componentes vitais. Para a produção de bebidas vitalizantes, evita-se a parte 
do látex, que contém aloína. 

O Aloe Vera tem como componentes ativos enzimas, aminoácidos essenciais, 
aminoácidos não essenciais, ácidos graxos e varias outras substâncias como 



triglicérides, esteróis, sais e ácidos orgânicos, vitaminas A, C, B1, B2, B5, B12 
e sais minerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propriedades Aloe Vera 

Leia algumas das propriedades da Aloe Vera 

Propriedades Aloe Vera 

1 – ANALGÉSICA 

Devido a seus componentes ativos e a seu poder antiinflamatório e penetrante, o Aloe Vera 

bloqueia a dor. 

2 – ANTIINFLAMATÓRIA 

Tem ação similar a esteróides como a cortisona, porém sem seus efeitos nocivos, que esta 

provoca. 

3 – COAGULANTE 

Como o Aloe Vera contém alto conteúdo de potássio e cálcio, ele provoca a formação de uma 

rede de fibras que retém os eritrócitos do sangue, ajudando assim a coagulação e cicatrização 

necessária. 

4 – QUERATOLÍTICA 

Permite que a pele danificada ou ferida se desprenda, havendo uma renovação de tecidos com 

células novas. 

Permite que exista também um maior fluxo sanguíneo através de veias e artérias, livrando- as 

de pequenos coágulos. 

5 – ANTIBIÓTICA 

É um produto excelente para a eliminação bacteriana, bem como para sua prevenção. 

6. REGENERADORA CELULAR 

Aloe Vera possui o hormônio que acelera o crescimento de novas células e além, disso elimina 

células velhas. 

7 – ENERGIZANTE 

Aloe Vera ajuda no bom funcionamento do metabolismo celular, isto é, ajuda na produção de 

energia que o corpo necessita. 

Além disso, devido ao seu conteúdo de vitamina C, ela produz uma ação que melhora e 

estimula a circulação e o bom funcionamento do aparelho cardiovascular. 

8 – DIGESTIVA 

Aloe Vera tem uma grande quantidade de enzimas digestivas. 

9 – DESINTOXICANTE 



Devido ao potássio que o Aloe Vera contém, ela melhora e estimula o fígado e o rim, que são 

os principais órgãos de desintoxicação. O Aloe Vera contém ácido urônico, o qual elimina as 

toxinas ao nível celular. 

10 – HIDRATANTE DA PELE 

O Aloe Vera penetra profundamente na pele e restitui os líquidos perdidos, além de restaurar 

os tecidos danificados de dentro para fora. 

11 – NUTRITIVA 

O Aloe Vera contém um armazém de nutrientes, que são benéficos a saúde do ser humano. 

O ser humano precisa de em torno de 45 substâncias para manter uma saúde em bom estado 

e Aloe Vera contém mais de 76 substâncias em sua composição. 

Contém princípios ativos como ligninas, saponinas, antroquinonas, vitaminas A, complexo B, C, 

D, E, água, polissacarídeos, aminoácidos, minerais. 

12 – TRANSPORTADORA 

É um veiculo perfeito para transportar profundamente para dentro da pele outras substâncias 

ou elementos aos quais está combinada. Essa é a razão pela qual existem milhares de produtos 

cosméticos e medicinais misturados com Aloe Vera. 

Fonte: Dr. Greg Anderson, diretor de uma clínica naturista, no 
estado da Califórnia, apoiada em provas de laboratório. 
Livro: Como usar produtos naturais para o seu bem estar e sua 
saúde. Este material não é oficial da Forever Living Products, 
estando esta, isenta de qualquer responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 



Abordagem Técnica Aloe 

Patrocínio, A. F., Mancilha, M. 
Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento – Synthon Especialidades – Sorocaba – 
Brasil 

Sumário: Aloés são plantas que oferecem um extraordinário objeto de especulações em 
diversos setores da sociedade, desde a sua aplicação embasada em conhecimentos 
populares até investigações envolvendo pesquisas científicas de ponta.  

As inúmeras espécies de aloés, com o passar do tempo,  vem atraindo cada vez mais 
adeptos e pesquisadores nas diversas áreas de conhecimento como químicas, biologia, 
farmácia, agronomia e indústria. Aloés são detectadas em várias partes do mundo, 
centenas já catalogadas. A maior aplicação da planta está concentrada na indústria 
cosmética, onde é fabricada uma diversidade de produtos, e na indústria alimentícia. 
Nestes dois setores aproveitam-se os fortes apelos de benefícios para a beleza e para a 
saúde humana que o complexo nutricional da planta oferece, vários deles com 
comprovações científicas. 

O que são Aloés 

Aloés são plantas xerófitas (plantas de folhas suculentas) adaptadas para sobrevivência 
em regiões áridas, como os desertos africanos e algumas ilhas do oceano Índico, onde 
crescem nativamente em um número enorme de espécies (mais de 400 catalogadas). 1 
Apesar desta aparente preferência por regiões secas, estas plantas são capazes de se 
adaptar a outros tipos de solos e climas e atualmente são cultivadas em várias partes do 
mundo como Estados Unidos e México, (onde se localizam os maiores cultivares 
ultrapassando os 30.000 acres), China e alguns países da América do Sul, incluindo o 
Brasil. 

A nomenclatura “Aloe vera”  

Poucas espécies de aloés são bem conhecidas popularmente, apesar de que mais de 300 
espécies já foram estudas quimicamente e muitas de suas substâncias identificadas e até 
mesmo isoladas. Dentre estas espécies podem ser citadas a Aloe arborescenses e Aloe 
saponaria, muito utilizadas como plantas ornamentais, Aloe ferox e Aloe pierryi (Aloe 
socotran) e a mais conhecida em todo o mundo, a Aloe Vera. 

A nomenclatura “Aloe vera” (designando-se uma da espécie de aloés) tem registro em 
documentos do primeiro século (Herbal of Dioscorides). Em 1753 esta espécie foi 
formalmente denominada Aloe perfoliata Var. vera pelo pesquisador Linnaeus. Em 
1768 a planta foi reconhecida como uma espécie distinta por Miller, que a denominou 
Aloe barbadensis, e também por Burman que a classificou com o nome de Aloe vera .2 
Atualmente vários sinônimos são encontrados em literaturas como Aloe vera Linneé SP, 
Aloe vulgaris Lam., Aloe perfoliata L. Var. vera, Aloe barbadensis Miller (mais 
comum) e outros. Esta espécie é a mais explorada principalmente pela indústria 
cosmética, já que é a única que contém a polpa com produtividade comercial, além de 
ser ótima em termos de adaptações a climas e solos, resistente e de rápido crescimento. 



A indústria “Aloe vera” 

As notáveis propriedades naturais e curativas das folhas de aloés, especialmente as de 
Aloe vera, lhe valem várias designações baseadas na milenar experiência cultural de 
diferentes povos do mundo: “curandeiro silencioso da natureza”, “a planta da beleza e 
da saúde”, “Planta da imortalidade”, “Planta das queimaduras”, “Planta dos milagres”, 
“Planta dos primeiros socorros”. Os primeiros registros da aplicação da aloe data de 
1500 a.C. no Papyrus Ebers. Este documento descrevia o valor medicinal da planta 
utilizada pelos egípcios. Várias outras aplicações medicinais ocorreram devido à 
inquestionável contribuição que a Aloe vera  oferece na regeneração de tecidos e alívio 
da dor provocada por queimaduras. ³ 

O eficiente poder de acelerar a regeneração de células da pele, cientificamente 
comprovado, faz da Aloe vera (em especial da parte interna da folha, o “gel”) o 
principal ingrediente da indústria cosmética, utilizado como emoliente, princípio ativo 
para produtos antienvelhecimento precoce da pele, pomadas e géis contra queimaduras 
de sol, xampus para tratamentos de cabelos, etc., além de ser também consumida 
oralmente como complemento alimentar no combate a doenças e infecções. 4 

O IASC (International Aloe Science Council) estima que o consumo de polpa 
ultrapasse os 100 milhões de litros por ano. O IASC é o principal órgão controlador da 
qualidade dos produtos de aloes comercializados mundialmente. Foi fundado em 1981 
para combater fraudes e adulterações praticadas por alguns fabricantes inescrupulosos, 
que se aproveitam da dificuldade que um produto natural, contendo mais de 200 
substâncias ativas e um complexo sistema biológico, oferecem quando se busca uma 
análise físico-química de veracidade. Além de fraudes, outros fatores influenciam na 
qualidade dos produtos “Aloe vera”, tais como: plantio (qualidades do solo, água, 
nutrientes, etc.), colheita, extração da polpa e metodologias de processamento, 
armazenamento etc. Outras duas instituições importantes que atuam no mercado de 
aloés com propósitos semelhantes ao IASC são a Texas A&M e ARF (Aloe Research 
Foundation). 

• O ácido málico é a principal substância para averiguação de qualidade e adulterações 
de produtos 

• Existe uma grande discrepância entre os valores de polissacarídeos encontrados em 
gel de Aloe vera. Os valores determinados vão geralmente de 8 a 20%. 

Quadro 1. Relação de alguns produtos à base de Aloe vera no mercado cosmético. 

- Absorventes higiênicos 
- Base profissional 
- Blush 
- Condicionadores 
- Cremes anti-acne 
- Cremes anti-rugas 
- Cremes para massagem 
- Desodorante 
- Gel pós-sol 
- Protetor solar 



- Creme de barbear 
- Cremes para máscara facial 
- Xampus 

Componentes e Propriedades da Aloe vera 

As folhas da Aloe vera chegam a atingir cerca de 700g a 1 kg. Neste estágio considera-
se a planta “madura” e com quantidade aceitável de fito- nutrientes. Entre a casca e a 
polpa encontra-se uma seiva amarela extremamente amarga, com uma concentração 
elevada de substâncias fito-ativas responsáveis pelas defesas da planta contra ataques 
ambientais como, frio, calor, radiações e pragas. Nestas substâncias destacam-se as 
antraquinonas e antronas C-glicosídeos, presentes em quase todas as espécies de aloes, 
por exemplo, as barbaloínas (aloínas) são encontradas em pelo menos 68 espécies num 
nível de 0,1 até 6,6% do peso seco de uma folha. 

Na seiva, chegam a 35%. 6 Apesar da casca da folha de Aloe vera ser rica em fibras, 
minerais e aminoácidos são contra- indicada para o setor alimentício, devido 
principalmente à presença destas antraquinonas, que dentre outras reações adversas são 
potentes laxativos. Cascas de folhas de aloés restringem-se a poucas aplicações na 
indústria cosmética sendo comercializada na forma de extratos oleosos (produtos 
lipossolúveis). Abaixo da seiva localiza-se a polpa, também conhecida como 
muscilagem, ou “gel de aloe” (polpa moída e filtrada). 

O gel de aloe é um produto incolor, mais ou menos gelatinoso com um sabor levemente 
amargo, sendo extremamente empregado na indústria cosmética e indústria de tônicos 
alimentares. Na medicina, apesar das inúmeras comprovações científicas relacionadas 
aos benefícios no combate a doenças, o gel de aloe ainda não é aceito e recomendado 
pelos médicos, que alegam dificuldades em se estabelecer dosagens. 

Estima-se que mais de 200 substâncias ativas façam parte do gel de Aloe vera, destas, a 
classe mais abundante é a dos polissacarídeos, responsáveis pela aparência viscosa do 
gel. Alguns estudos têm mostrado que os polissacarídeos estão presentes em diversas 
formas químicas, com pesos moleculares variados, algumas moléculas atingindo 
450.000 Daltons. Em algumas espécies de aloés os polissacarídeos chegam a representar 
30% da quantidade total de substâncias, e muitos dos benefícios terapêuticos, 
nutricionais e cosméticos são a eles atribuídos 7,8 Dos polissacarídeos, talvez os mais 
importantes e mais estudados, até o momento, são as “mananas-acetiladas”. Mananas 
são polissacarídeos contendo unidades b-manoses, e são encontradas em muitas 
espécies de plantas. Em aloés as mananas possuem b-manoses ligadas na posição 1-4 
(chamado ligação b-1,4), com uma porcentagem de resíduos acetilados aleatoriamente 
nas posições C-2, C-3 ou C-6, e chegam a atingir a ordem de 1 x 103 KDa9. Estas 
mananas especiais presentes exclusivamente em aloés já foram isoladas, estudadas e 
tiveram suas propriedades reconhecidas  como terapêuticas ao sistema imunológico. 
Comercialmente são conhecidas com a marca registrada de “ACEMANNAN”. Na polpa 
de aloe há dois tipos de mananas, o puro e a glucomanana que possui resíduos de 
glicose em alguns pontos da molécula. 

Dentre outras substâncias importantes formadoras do complexo nutricional do gel (as 
quais representa 70% dos sólidos) podem ser citados os compostos nitrogenados, na 
forma protéica (aloctinas A e B) ou na forma de aminoácidos livres. Pesquisas têm 



mostrado que dos 22 aminoácidos necessários para a síntese de proteínas, 20 já foram 
detectados na forma livre nas várias espécies de aloés (7 dos 8 essenciais), sendo a 
arginina, um dos mais comum na Aloe vera. Lipídeos (5% do gel seco), b-sistosterol, 
ácido palmítico e cítrico, enzimas como as ciclo-oxigenases, lactatos, salicilatos, lupeol, 
eicosanoides (hormônios de plantas) são também encontrados nas várias espécies. O 
ácido málico, (presente em torno de 1,3%) é um importante componente do gel de Aloe 
vera, e sua ausência tem sido utilizada como forma de comprovação de fraudes em 
produtos comerciais. Muitas substâncias inorgânicas já foram isoladas e identificadas 
com valores significativos. Análises de Aloe vera liofilizada(*) reportadas revelam altos 
índices de potássio (~6,6%) e cálcio (~4,7%); além de magnésio (0,7%) e sódio (0,2%). 

A presença de muita substância e sua porcentagem é muitas vezes discrepante 
cientificamente, uma vez que vários fatores influenciam nos resultados, desde o plantio 
até as metodologias de extração e estabilização. 

Sinergismo 

O grande poder das plantas utilizadas como recursos terapêuticos geralmente não está 
associado simplesmente a uma única substância, o chamado princípio-ativo,  que apesar 
de ser o principal componente para uma atuação específica, às vezes não age de forma 
eficaz quando isolado. Este fenômeno deve-se ao chamado sinergismo entre as 
substâncias, ou seja, a contribuição mútua entre os componentes da planta. O gel de 
Aloe vera é um ótimo exemplo deste sinergismo, que dentre muitos fatores podem ser 
citados, o seu grande poder de penetração na pele (4 vezes maior que o da água pura) e 
a complexação (quelatização) de ácidos orgânicos como ácido málico com 
determinados minerais, aumentando a biodisponibilidade destes minerais, facilitando 
desta forma a absorção pelo organismo. 

(*)Nota: Aloe vera liofilizada é um extrato em pó superconcentrado obtido da 
desidratação do gel (ou polpa) por congelamento seguido de alto vácuo para sublimação 
da água. Também conhecido como “Freeze-dried”, este extrato em pó é certamente a 
melhor maneira de preservação do gel sem adição de conservantes artificiais. Além 
disso, o gel liofilizado (freeze-dried) guarda muito bem as características do produto in 
natura uma vez que não passa por processo de aquecimento, neste caso comparando-se 
a outro método muito comum de secagem conhecido como “spray-drying”. A maior 
facilidade de manipulação e estocagem são outras vantagens oferecidas pelo  extrato em 
pó liofilizado, entretanto ele ainda é pouco difundido na grande indústria cosmética, 
talvez por motivos como preço ou desconhecimento. 

Conclusão 

Aloés e seus derivados são utilizados desde os tempos ancestrais, como produtos 
terapêuticos ou de beleza. O gel de Aloe vera vem tendo comprovações científicas “in 
vivo” com relação aos efeitos como ação antiinflamatória (testes feitos em ratos e 
coelhos portadores de edemas e queimaduras), ação imunológica (através de 
ingredientes como o acemannan), como cicatrizante (estimulação da produção de 
colágeno e proteoglican aumentando a resistência da pele, inibindo a inflamação e 
sentimento da dor), ação positiva sobre diabetes (pesquisas com ratos e humanos). 



Outros resultados importantes vêm sendo publicados e são alvos de estudos 
aprofundados como atuações em casos de artrites, úlceras, câncer, AIDS, etc.  Sem 
dúvida os benefícios atribuídos a esta magnífica planta, é mérito do seu complexo 
sistema bioquímico. Os ácidos orgânicos, açúcares livres, minerais (potássio, sódio, 
cálcio e magnésio), esteróides, hormônios, terpenos, polissacarídeos, aminoácidos e 
outros co-fatores ainda não identificados atuam em “sinergismo” que leva aos efeitos 
excepcionais amplamente conhecidos popularmente e comprovados cientificamente. 
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Aloe Vera, a ‘Planta Milagrosa’ 

Reportagem Globo sobre a Planta Aloe Vera 

- Paulo Viana – Editora GLOBO 1997 - 

Suas folhas são viscosas, pontiagudas e sua cor varia do cinza ao verde brilhante, 
passando pelo amarelo. Seu toque é suave, semelhante à borracha e o interior parece ser 
feito de geléia. 

Personagens importantes na história, como Cleópatra e Alexandre, o Grande, eram seus 
admiradores. 

Os índios americanos já a chamavam de varinha de condão celeste quando Cristóvão 
Colombo a descobriu, dando-lhe o nome de médico vegetal. Na Grécia antiga, suas 
aplicações curavam desde a dor de estômago até a queda de cabelo, passando pelas 
alergias, dores de cabeça, manchas na pele, queimaduras e ferimentos em geral. 

Cientistas soviéticos descobriram, recentemente, que ela é capaz de curar também 
congestão nasal. 

Conhecida há pelo menos três mil anos, somente, no último século é que a misteriosa e 
mágica babosa – chamada também de Aloe Vera – conquistou o interesse da ciência 
oficial. 

Hoje em dia, vários centros de pesquisa nos hospitais e na indústria cosmética estão 
trabalhando para conhecê-la e aplicá-la nas suas múltiplas funções. 

Pertencente à família das Liliáceas, da qual fazem parte a cebola, o nabo e os aspargos, 
a erva babosa apresenta-se em mais espécies, algumas delas sendo mais eficientes que 
outras. Suas aplicações, atualmente, embora não totalmente conhecidas, expandiram-se 
e abrangem problemas como a artrose, a acne, a úlcera e até cardiopatias. 

Pesquisa realizada por vários especialistas são cada vez mais freqüentes e parece estar 
surgindo um consenso científico bastante tranqüilizador. 

A verdade é que, por ser considerada por muitos como a legítima panacéia universal, a 
babosa, ou os produtos que a têm como componente da fórmula vende como água no 
deserto, e o resultado de suas aplicações tem sido fantástico. 

Considerada pela comunidade cientifica como antibiótico, adstringente, coagulante, 
inibidora da dor e estimulante da regeneração dos tecidos e da proliferação das células, 
essa planta milenar vem conseguindo o respeito de todo o planeta. E, mesmo com toda a 
tecnologia do séc. 2O, ainda não se descobriu todo o seu potencial. 

A Aloe Vera nome pelo qual ela se apresenta em vários produtos cosméticos é 
constituída de 96% de água e de 4% de complexas moléculas de carboidratos. É essa 
água toda que a toma capaz de exercer o seu mais importante papel: o de penetrar 
profundamente em qualquer tecido e lá operar seus efeitos prodigiosos. 



Em sua composição foram identificadas inúmeras substâncias. Entre elas estão 
polissacarídeos contendo glicose, galactose e xilose, tanino, esteróides, ácidos 
orgânicos, substâncias antibióticas, enzimas de vários tipos, resíduos de açúcar, uma 
proteína com 18 aminoácidos, vitaminas, minerais, sulfato, ferro, cálcio, cobre, sódio, 
potássio, manganês e outras. 

A mistura de todos os ingredientes ativos na babosa obtida através da geléia que fica 
dentro da folha e é responsável pela amplitude do seu poder de cura. Por exemplo, uma 
das enzimas é capaz de destruir uma substância formada na inflamação, enquanto outra 
substância reage com as enzimas destrutivas e corrosivas, apressando a sua morte. 

A vitamina C, encontrada em grande quantidade na babosa, ajuda a manter a saúde dos 
vasos sanguíneos, promovendo com isso uma boa circulação. 

O potássio, por seu turno, colabora para a manutenção do ritmo cardíaco, além de 
estimular as funções renais, o que faz da babosa uma verdadeira faxineira no seu corpo. 

O cálcio acelera a coagulação e a ativação das enzimas. O cálcio também é responsável 
pelo controle dos movimentos cardíacos. 

O sódio, trabalhando junto ao potássio, estabiliza o nível de hidratação do organismo. 

O manganês oferece condições para que as enzimas digestivas trabalhem com maior 
eficiência, impedindo à formação das dolorosas pedras no rim. 

O ferro operando em equipe com as hemoglobinas ajuda a transportar oxigênio para as 
células. 

Estas são algumas das funções conhecidas da geléia da babosa no nosso organismo. 

Mas é interessante observar que essas substâncias só podem agir com tanta eficiência 
graças à capacidade que a Aloe Vera tem de penetrar nos tecidos, digerindo o tecido 
morto pela ação e suas enzimas e intensificando a proliferação normal das células. 

Há relatórios comprovando que a atividades das enzimas da babosa reduz e em alguns 
casos elimina cicatrizes, manchas do fígado, rugas, bolhas e outras marcas. 

Numa área afetada por alguma ação externa, como uma ferida ou uma mordida de 
cobra, por exemplo, os desintoxicantes naturais da babosa participaram do processo de 
cura pela inibição dos efeitos inflamatórios ou venenosos. 

Novamente, através de o seu extraordinário poder de penetração, a erva reduziria o 
sangramento pela ação coagulatória, regenerando o tecido. 

No caso de atletas contundidos, ou machucados, a utilização da planta tem-se mostrado 
altamente eficaz, tendo-se registrado casos de restabelecimento em menos de 15 dias. 

COMPOSIÇÃO DA ALOE-VERA 
… 



1) As VITAMINAS e sua principal atuação: 
Complexo 13: Tiamina-B1, Riboflavina-B2 e Niacina-B3 

- A (Beta Caroteno) – Visão, pele, ossos e contra a anemia; 
- B1 (Tiamina) – Crescimento dos tecidos e energia; 
- B2 (Riboflavina) – Associada vitamina B6 participa da produção das células 
sangüíneas; 
- B3 (Niacina) - Participa da regulação do metabolismo; 
- B6 (Piridoxina) - Associada à vitamina B12, participa da produção das células 
sangüíneas; 
- B12 (Cianocobalamina) - Combate a anemia e problemas neuropatológicos; 
- C (Ácido Ascórbico) - Combate as infecções estimulando o sistema imunológico; 
- E (Tocoferol) - Juntamente com a vitamina C, combate infecções; 
- Ácido Fólico (do Complexo B) - Auxilia na formação do sangue. 

2) Os MINERAIS e sua principal atuação: 

- Fosfato de Cálcio - Crescimento dos dentes e dos ossos, alimento do sistema nervoso; 

- Potássio - Regula os fluídos do sangue e dos músculos, além dos batimentos cardíacos; 
- Ferro - Absorve o oxigênio para dentro dos glóbulos sangüíneos e aumenta a 
resistência às infecções; 
- Sódio - Juntamente com o potássio, regula os fluídos do corpo e transporta os 
aminoácidos e a glicose para dentro das células; 
- Colina - Um dos compostos da lecitina, indispensável ao metabolismo; 
- Magnésio e Manganês - Preservam o sistema nervoso e os músculos; 
- Cobre - Participa da formação do sangue; 
- Cromo - Colabora no controle do nível de açúcar no sangue, do metabolismo, da 
glicose e da circulação. 

3) Os MONO E POLISSACARÍDEOS e seus campos de atuação mais importantes: 

Os polissacarídeos de cadeias longas parecem ser os verdadeiros responsáveis pelos 
efeitos milagrosos gerados pela utilização da Aloe Vera. Eles são diametralmente 
opostos aos monosacarídeos (açucares simples) que não podem ser destruídos pela 
água. São eles: 

- Acemannan: recentemente descoberto e tendo se tornado o maior foco da maioria das 
pesquisas sobre Aloe, vem sendo apontado como o maior responsável pela ação 
“milagrosa” da Aloe como agente contra doenças auto-imunes do tipo câncer, AIDS, 
reumatismo, artrite, alergias. 
- Glicose; 
- Celulose; 
- L-raminose; 
- Manose; 
- Aldopentose; 
- Ácido Urônico; 
- Lipase; 
- Alínase; 



AMINOÁCIDOS 

Os aminoácidos são os elementos constituintes das proteínas e enzimas. Em algumas 
ocasiões chamadas de proteínas dissolvidas. Dependendo do que e de como se 
combinam, os aminoácidos é que produzem os diversos tipos de proteínas. 
O organismo necessita de 22 aminoácidos principais dentre os quais oito (nove na 
infância) são essenciais e 13 não essenciais. O fígado sintetiza os 13 aminoácidos não 
essenciais, porém os 8 (9) restantes devem ser obtidos pela em fontes alimentícias 
externas. 

4) Os AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS: 

- Valina, Leucina e Isoleucina; 
- Fenilalanina e Treonina; 
- Metionina e Lisina; 
- Triptofano e Histidina. 

A ALOE VERA (Babosa) ingerida contém todos os aminoácidos essenciais (que o 
organismo não produz), daí a sua importância. São eles: 

Valina; leucina; isoleucina: aminoácidos de cadeia ramificada ou BCAAs (branched 
chain aminoacids). Estes contribuem consideravelmente para o aumento da resistência 
física, pois durante as atividades de longa duração são utilizados pelos músculos para o 
fornecimento de energia. Assim, o consumo de aminoácidos de cadeia ramificada 
diminui a degradação das proteínas corporais favorecendo a hipertrofia muscular; 
fenilalanina; treonina; metionina; lisina; triptofano (a histidina é um aminoácido 
essencial na infância e também está contida no Aloe Vera). 

Os Aminoácidos são os elementos que compõem as proteínas e enzimas. 

Aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir. 
Fundamentais às funções cerebrais, eles também exercem uma ação direta sobre as 
reações emocionais. Dentre os oito (9) aminoácidos classificados como essenciais, 
todos estão presentes na Aloe Vera Barbadensis Miller. 

5) Os AMINOÁCIDOS SECUNDÁRIOS 

Dentre os 13 secundários,[/] isto é, os que o organismo pode produzir a partir dos 8 
essenciais, 10 estão presentes na Barbadensis Miller. 

- Ácido Aspártico e Glutâmico; 
- Alanina e Arginina; 
- Cistina e Glicina; 
- Histidina e Hidroxiprolina; 
- Prolina e Serina; 
- Tirosina; 

Aminoácidos não-essenciais: 



Alanina, arginina, ácido aspártico, asparagina, ácido glutâmico, cistina, cisteína, glicina, 
glutamato, hidroxiprolina, prolina, serina e tirosina. 

6) As ENZIMAS e seus campos de atuação mais importantes: 

- Brandiquinase – Analgésico, antiinflamatório e estimulante do sistema imunológico; 
- Catalase – Evita a acumulação de líquidos no corpo; 
- Celulase – Ajuda a digerir a celulose; 
- Creatina Fosfoquinase – Enzima muscular; 
- Proteolitiase – Liquidifica as proteínas no seu interior; 
- Fosfotase, Amilase e Nucleotidase 

7) Algumas outras substâncias conhecidas e importantes, que a Aloe Vera contém: 

- Ácidos Graxos – São os ácidos instaurados indispensáveis à saúde. Dentre esses, o 
ácido Caprílico é utilizado no tratamento de micoses; 
- Lignina – Penetra facilmente na pele; 
- Saponinas – São ao mesmo tempo depurativas e anti-sépticas; 
- Antraquinonas – Analgésicas e laxativas; 
- Aloína – Antibiótica e cartática; 
- Isobarbaloína – Analgésica e anbitiótica; 
- Ácido Aloético – Antibiótico; 
- Aloe Emodina – Bactericida e Laxativa; 
- Ácido Cinâmico – Germicida e fungicida; 
- Óleo Etéreo – Tranqüilizante; 
- Ácido Crisofânico – Fungicida para a pele; 
- Antranol e Resistanol – Proteção da pele, analgésico, antiinflamatório. 

Existem mais de 300 espécies já catalogadas pelos botânicos e alguma referência como 
a New Word Enciclopédia relata mais de 400 espécies. Mas as mais comuns são: 

Aloe Vera (Barbadensis Miller) 
Aloe Saponaria Aloe Saponaria 
Aloe Arborescens Miller Aloe Arborescens Miller 
Aloe Ferox Aloe Ferox 
Aloe Perryi (Socotra) Aloe Perryi (Socotra) 

Aloe Chinensis Aloe Chinensis 

As mais usadas como medicamento e tratamento interno são: Aloe Vera (Barbadensis 
Miller) e Aloe Arborescens Miller estas duas podem sim ser usadas a menos que a 
pessoa seja alérgica a babosa. 

De acordo com “Michael Peuser” menos de um por cento da população possui algum 
tipo de rejeição a planta. 

Para comprovar isso é só colocar o gel da planta atrás dá orelha e deixar umas duas 
horas. Se houver qualquer tipo de vermelhidão, erupção ou bolhas cutâneas na área. A 
pessoa não deve fazer o uso. 



Mentiras sobre o efeito da babosa 

Não podemos e devemos acreditar naquilo que estão a falar sem fundamento. Devemos 
analisar se quem esta falando possui conhecimento a respeito daquilo que fala. Falar por 
falar é muito fácil. 
Tenho sempre incentivado aqui a pesquisa e busca do conhecimento de cada um. A 
verdade quase sempre esta encoberto e aos interesses dos que manipulam as mentes que 
assim seja. 
 

Todos sabem da ação libertadora da verdade. Em todos os grandes livros da humanidade 
esta escrito esta máxima “Só a verdade vós fará livres”. 

Afirmações baseadas no medo é a pratica mais antiga de manipulação. Quando não 
podemos esclarecer algo muito bem então recorremos ao medo para fazer com que 
alguém comece a agir da maneira com que nos contém. 
Reflita no comportamento dos nossos pais. Quantos medos nos impuseram e quem tem 
filhos observe em quantos medos são imposto aos pequenos. 

Por volta dos meados de 1850 a Aloe chega às regiões centrais da Europa somente 
numa forma a planta era cozida até ser extraído o sumo cristalizado em condições 
extremamente anti-higiênicas. Nessa massa eram encontrado piche de navios, restos de 
areia, resíduos de borracha e outros, conforme relata a “Pharmacopoea Germanica” em 
1873. 
Apesar de terem sido processados esses cristais desnaturados ainda se prestavam a 
muitos fins medicinais e uma rica coletânea de formulas atesta a grande variedade de 
aplicações por mais de 1.000 anos. Um grama desse cristal correspondia exatamente 
200 a 400 g de gel fresco das folhas vivas. 
Devido a alta concentração da Aloe as quantidades necessárias eram mínimas. 

Nas páginas nro 217-230 do primeiro volume do ano de 1920 da obra alemã “Manual da 
prática farmacêutica para farmacêuticos médicos, droguistas e profissionais da saúde” 
de Hager esta escrito detalhadamente diversas espécies de Aloés e só se fala dela nessa 
forma processada, cozida e transformada em massa. Este manual traz 127 receitas que 
inclui a Aloe e menciona os percentuais exatos que entrariam na composição delas. 
Uma planta que possui ação antiinflamatória, ação regeneradora de todas as células, 
ação coagulante, ação desintoxicante e nutritiva de maneira nenhuma poderá prejudicar 
qualquer tecido vivo ou célula em nosso corpo. 

Quem se interessar por mais conhecimento acerca desse assunto é só buscar nas muitas 
publicações sobre esse tema. 
Vale a pena empregar nosso tempo em algo que realmente venha trazer benefícios a 
nossa vida. 

Existem mais de 300 espécies catalogadas pelos botânicos e alguma referência como a 
New Word Enciclopédia relata mais de 400 espécies. Mas as mais comuns são: 

Aloe Vera (Barbadensis miller) 
Aloe Saponaria Aloe Saponaria 



Aloe Arborescens Miller Aloe Arborescens Miller 
Aloe Ferox Aloe Ferox 
Aloe Perryi (Socotra) Aloe Perryi (Socotra) 
Aloe Chinensis Aloe Chinensis 

As mais usadas como medicamento e tratamento interno são: Aloe Vera (Barbadensis 
miller) e Aloe Arborescens Miller estas duas podem sim ser usadas a menos que a 
pessoa seja alérgica a babosa. De acordo com “Michael Peuser” menos de um por cento 
da população possui algum tipo de rejeição a planta. Para comprovar isso é só colocar o 
gel da planta atrás dá orelha e deixar umas duas horas. Se houver qualquer tipo de 
vermelhidão, erupção ou bolhas cutâneas na área. A pessoa não deve fazer o uso. 

Aloe Vera (Barbadensis miller) - A chamada aloe barbadensis miller é a mesma aloe 
Vera. Não existe uma barbadensis miller e outra aloe Vera. 

Referências Históricas: 

• A Aloe Vera, é tida por historiadores como o grande segredo de beleza utilizado 
por Cleópatra, no antigo Egito. Ela se utilizava de suas propriedades para tratar 
sua pele que encantava a todos. 

• A Babosa era transportada pelos soldados de Alexandre, o Grande, como 
medicamento de primeiros socorros para curar ferimentos, abreviando sua 
cicatrização. 

• Os chineses da antiguidade faziam uso da Aloe Vera como medicamento, isso há 
6.000 anos. 

• Há 2.000 anos atrás, o médico grego Penadius Discorides enumerou os usos da 
Aloe Vera como produto para o tratamento interno e externo como cuidar da 
pele, tratamento de queimaduras, manchas, perda de cabelo, indisposição 
estomacal. 

• A Aloe Vera foi administrada como medicamento aos marinheiros de Cristóvão 
Colombo, e depois largamente utilizado por missionários no Novo Mundo 
descoberto por ele. 

• A Aloe Vera também era largamente utilizada por antigas tribos do México e 
América Central e do Sul para tratar do cabelo, pele, couro cabeludo e 
problemas de estômago. 

• As tribos dos índios Seminole, que povoavam parte dos Estados Unidos e hoje 
vivem na Flórida, Oklahoma e Arkansas, utilizavam a Aloe Vera para cobrir as 
incisões cirúrgicas e ferimentos das batalhas. 

• A Comissão de Energia Atômica dos EUA usou o Gel de Aloe Vera no 
tratamento de queimaduras provocadas por raios-X. 

• Na bíblia, ela é chamada de “árvore perfumada” e “resina perfumada”. Ela é 
usada, misturada com mirra e trazida por Nicodemos para embalsamar Jesus. 



Dentes e Gengivas 

CHICAGO (July 17, 2009) – Dentes e gengivas também se beneficiam do Poder 
Curativo da Aloe Vera. Aloe Vera tem uma longa história de poder de cura. Sua 
capacidade para curar queimaduras e cortes e aliviar a dor tem sido documentada até o 
século 10. 

Diz a lenda que Cleópatra utilizava aloe vera para manter sua pele macia. O uso 
moderno da babosa foi reconhecido pela primeira vez de 1930 para cicatrizar 
queimaduras de radiação. 

Desde então, tem sido um ingrediente comum em pomadas que curam queimaduras 
solares, pequenos cortes, irritações na pele, e muitas outras doenças. 

Recentemente, aloe vera ganhou algumas popularidades como um ingrediente ativo em 
gel dental. Semelhante ao seu uso na pele, o aloe vera em gel dental é usado para limpar 
e acalmar os dentes e gengivas, e é tão eficaz como pasta de dente para combater cáries, 
de acordo com a maio / junho de 2009 da General Dentistry, da Academy of General 
Dentistry’s (AGD) clínica, jornal peer-reviewed. 

Aloe vera gel dental é destinado a desempenhar a mesma função como creme dental, 
que é eliminar a patogenicidade da microflora oral-doença-causando bactérias na boca. 
A capacidade do gel de aloe vera no dente para realizar com êxito esta função tenha sido 
um ponto de discórdia para alguns profissionais da área odontológica. 

Entretanto, a pesquisa apresentada em General Dentistry pode aliviar essa preocupação. 
O estudo comparou a capacidade de combate de germes de um gel de aloe vera nos 
dente a dois dentifrícios comercialmente populares e revelou que o gel dental de aloe 
vera foi tão eficaz e, em alguns casos, mais eficaz do que as marcas comerciais para o 
controle das cavidades-organismo causadores. 

O látex da babosa contém antraquinonas, que são compostos químicos que são 
utilizados na cura e prendendo a dor, porque eles são antiinflamatórios na natureza. 
Mas, porque o gel dental de aloe vera tende a ser menos severo nos dentes, pois não 
contém os elementos abrasivos normalmente encontrados em comercial tooth paste, é 
uma ótima alternativa para as pessoas com dentes sensíveis ou gengivas. 

Mas os compradores devem ter cuidado. Nem todo o dente em gel de aloe vera contém 
a forma correta de aloe vera. Os produtos devem conter o gel estabilizado que está 
localizado no centro da planta aloe vera, a fim de ser eficaz. 

Os produtos também devem aderir aos padrões de produção determinados. Dilip 
George, MDS, co-autor do estudo, explica que o aloe “não deve ser tratada com calor 
excessivo ou filtrada durante o processo de fabrico, porque isso destrói ou reduz os 
efeitos de certos compostos essenciais, tais como enzimas e polissacarídeos.” Dr.  
George sugere que os consumidores consultem associações sem fins lucrativos, como a 
International Aloe Science Council para ver quais os produtos que receberam o selo de 
qualidade da organização. 



Embora existam mais de 300 espécies da planta, poucos têm sido utilizados para fins 
medicinais. “Felizmente, os consumidores com os dentes ou gengivas sensíveis têm um 
número de opções quando se trata de sua saúde bucal, e aloe vera é um deles”, diz 
porta-voz de AGD Eric Shapria, MS, DDS, Magd, MA. “Se eles estão interessados em 
uma abordagem alternativa para a higiene oral, eles devem falar com seu dentista para 
que ele atenda aos padrões da odontologia organizados, também.” 

A Academy of General Dentistry (AGD) é uma associação profissional de mais de 
35.000 dentistas gerais dedicados a manter-se atualizado na profissão através da 
educação continuada. Fundada em 1952, a AGD cresceu e se tornou a segunda maior 
associação dental nos Estados Unidos, e é a única associação que representa 
exclusivamente os interesses e necessidades dos dentistas em geral. 

Mais de 772.000 pessoas nos Estados Unidos são empregadas diretamente no campo da 
odontologia. Um dentista geral é o fornecedor da atenção primária para pacientes de 
todas as idades e é responsável pelo diagnóstico, tratamento, gestão e coordenação geral 
de serviços relacionados com as necessidades dos pacientes da saúde bucal. 

Saiba mais sobre os dentistas do membro AGD ou encontrar mais informações sobre 
tópicos de saúde bucal na www.KnowYourTeeth.com. 

Contato: A AGD departamento de relações públicas em 312.440.4346 ou 
media@agd.org. 

Nota: A informação que aparece em General Dentistry, da AGD peer-reviewed do 
jornal, AGD Impacto, newsmagazine da AGD, e press releases relacionados não 
refletem necessariamente o aval da AGD. 

Fonte: www.agd.org 

Gel Dental Forever Bright Toothgel contém Aloe Vera, Mel, Menta, Própolis e sem 
Flúor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evidências Científicas Aloe 

Evidências Científicas sobre o Potencial Nutracêutico da Aloe Vera. 
As plantas sempre estiveram na base de todos os códigos terapêuticos. A novidade 
implantada no século passado foi a tentativa de substituição das plantas por compostos 
químicos e sintéticos. 

A partir da década de 1970, entretanto, nota-se um retorno ao interesse pelas velhas 
plantas. E com ele floresce o segmento dos suplementos alimentares em que as plantas 
são classificadas como alimentos funcionais sempre que o espectro de seus elementos 
constituintes seja mantido essencialmente intacto. 

Chegando ao ano 2000, a Organização pela Manutenção da Saúde do Hospital 
Metodista de Omaha, em Nebrasca, por exemplo, constatava que 40% das pessoas ali 
registradas utilizavam principalmente alho, Aloe vera, uva do monte (cranberry) e 
echinácea. 

Como o uso dos fitoterápicos geralmente é feito sem o conhecimento médico, os 
pesquisadores concluíram: “Já que os pacientes utilizam-se dessas plantas como 
medicamento sem uma supervisão médica cabe aos médicos informarem-se melhor 
sobre tais plantas para que efetivamente possam auxiliar seus pacientes e monitorar os 
seus efeitos.” 

No Departamento de Anestesiologia da Texas Tech University, dos 755 pacientes 
entrevistados ao se apresentarem para avaliações pré-anestésicas, 482 afirmaram 
utilizar, ou já ter utilizado, fitoterápicos como suplementos: extrato de alho (43%), 
ginkgo biloba (32%), erva-de-são-joão (30%), Ma Huang (18%), echinácea (12%), Aloe 
vera (10%), cáscara sagrada (8%) e licorice (3%). 

Estas informações levaram à conclusão de ser indispensável que os cirurgiões e 
anestesistas tenham conhecimento dos nutracêuticos utilizados por seus pacientes, já 
que alguns podem interagir com os medicamentos utilizados durante a intervenção 
cirúrgica e gerar instabilidades hemodinâmicas. 

Das gestantes que freqüentavam o Women & Infants’ Hospital of Rhode Island, por 
ocasião da pesquisa, 9,1% afirmaram estar usando como suplementos: alho, Aloe vera, 
camomila, peppermint, gengibre, echinácea, sementes de abóbora e ginseng. Dentre 
elas, 13,3% estavam fazendo uso de terapias alternativas: acupuntura, homeopatia, 
meditação/relaxamento, quiropatia, reflexologia, shiatzu, etc. 

Já o Dr. Graf, do Departamento de Dermatologia do New York University Medical 
Center, ao pesquisar o uso das ervas contra inflamações e pruridos dermatológicos, 
concluiu que, com a recente disponibilidade de ervas específica para a preparação de 
compostos tópicos, os americanos testemunhavam o início do casamento entre a 
medicina alternativa e a tradicional. (Classificação um tanto equivocada 
cronologicamente, já que tradição milenar quem tem é a herbologia à qual a medicina 
moderna, no século passado, se impôs como uma alternativa.) 



O objetivo é expor o que já está cientificamente comprovado sobre as propriedades da 
Aloe Vera – planta sempre reconhecida e muito valorizada desde o início da nossa 
civilização pelos grandes expoentes das ciências médicas que a ela tiveram acesso. 

Comecemos, pois, por nos inteirar do conhecimento que a milenar medicina Ayurvédica 
– código de ciências médicas com mais de 4.000 anos de tradição – trouxe até nossos 
dias sobre o potencial fitoterápico da Aloe vera. 

A medicina ocidental perdeu-se da Aloe vera quando seu centro de referência cultural 
deslocou-se para o norte da Europa, isto é, para longe do habitat natural da planta. 
Deixando de fazer parte do herbanário “civilizado”, a Aloe vera tornou-se uma espécie 
de lenda até a década de 1940, quando reaparece como a grande responsável pela 
recuperação da pele das vítimas da bomba de Hiroshima. 

Mesmo assim, só nos anos 60, do século XX, começaram a aparecer publicações 
científicas sobre ela. Enquanto o Ocidente procurava decifrar seus elementos 
constituintes, a União Soviética já proclamava seu potencial fitoterápico e reconhecia a 
ação de suas antraquinonas. (Diz-se que a União Soviética, enquanto existiu, liderou o 
conhecimento científico sobre a Aloe vera, produzindo uma quantidade imensurável de 
pesquisas.) 

Apesar de hoje ainda serem poucas as publicações científicas com uma ampla visão 
sobre o potencial fitoterápico da Aloe Vera, a partir de um excelente trabalho para a 
clínica veterinária publicado em 1975, outros vieram. 

Com o aumento do interesse científico sobre a Aloe vera, em 1988 já se conhecia um 
pouco mais sobre as propriedades de muitos dos seus elementos constituintes (enzimas, 
salicilatos etc.), quando se reconheceu sua ação inibidora sobre os tromboxanos e seus 
benefícios sobre as ulcerações cutâneas. 

Nos anos 90, Aloe vera, alho, eucaliptus, mel, peppermint e rose hips faziam parte das 
plantas mais utilizadas pelos simpatizantes de um estilo de vida naturalista. No final da 
década, ao pesquisarem todos os dados científicos disponíveis sobre os benefícios da 
Aloe vera, Vogler e Ernst, do Departamento de Medicina Complementar da 
Universidade de Exeter, na Inglaterra, constataram que: 

“Apesar de a Aloe vera ser cada vez mais conhecida do público, a maioria dos médicos 
sabem muito menos sobre suas propriedades fitoterápicas que seus próprios pacientes”. 

A pesquisa deixa em aberto a “possibilidade” de a Aloe vera ser efetiva contra o herpes 
genital e a psoríase, mas afirma existirem duas propriedades indubitavelmente 
comprovadas da Aloe vera: 

O controle dos níveis de açúcar e de lipídios no sangue. 

Não deixa, porém, de chamar à atenção a ausência de referências sobre as propriedades 
regeneradora/cicatrizante – há milênios reconhecidos por todos os povos que a ela 
tiveram acesso – da planta. Isso implica que eles desconsideraram as pesquisas feitas 
com animais e as evidências clínicas. Fascina observar o conhecimento, dito científico, 



se permitindo levantar dúvidas sobre a tradição milenar, sem questionar as limitações de 
uma metodologia adotada a pouco mais de um século, ou seja, ainda bastante “imatura”. 

O milênio, porém, foi encerrado com Reynolds e Dweek, do Jodrell Laboratory, do 
Royal Botanic Garden de Kew, prevendo que, cada vez mais, as benesses da Aloe vera 
extrapolarão o conhecimento que hoje se tem sobre seu potencial fitoterápico – seu 
poder antiinflamatório continua sendo o elemento chave para a maioria dos processos de 
cura induzidos por ela. 

Michael Peuser, químico, alemão, vive no Brasil há muitos anos, onde pesquisa as 
propriedades terapêuticas da Aloe Vera. Peuser é autor do livro “os capilares 
determinam nosso destino – Aloe, imperatriz das plantas medicinais” 

Fonte: Mônica Lacombe Camargo 
Autora do livro: Saúde e Beleza Forever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ácido salicílico na babosa 

Em 1980 o médico John Heggars do Chicago Burn Center confirmou a presença de 
ácido salicílico na babosa explicando o alivio da dor e sobre ação antiinflamatória e 
antimicrobiana. O extrato do gel da babosa aplicado sobre a pele estimula o crescimento 
de fibroblastos células que produzem o colágeno. 

O meetilsulfonil metanol (MSM) um enxofre orgânico contido na babosa age na 
formação de pelos, cartilagens, unhas, tendões e ligamentos. A babosa penetra todas as 
sete camadas da pele quatro vezes mais rápido do que a água. 

Solução Cosmética: Ingredientes de beleza a babosa possui ativos específicos anti 
acnéico, anti oleosidade, anti idade, anticéticos, anti inflamatórios, anti seborréicos e 
outros. 

Terapia para Acne – Tratamentos convencionais da acne tem se tornado ineficaz pelas 
seguintes razões: 

Proposta de cura rápida, Abrasividade da pele, Simples limpeza da pele porém algumas 
vezes a pele é resistente a antibióticos e o problema persiste. 

Em terapia com base no gel da babosa o resultado não tem conseqüências negativas. 

O ácido ritinóico da babosa um derivado da vitamina A reduz a produção sebácea na 
pele. 

A babosa no controle da acne realiza antes de tudo um tratamento da pele. 

Enfermidades do coração e cardiovasculares já esta se tornando um sério problema de 
saúde pública em todo o mundo. Todo ano 11 milhões de novos casos de câncer são 
diagnosticados e 8 milhões de pessoas morrem no mundo. 

Ou seja, cuide bem de sua saúde e cuidado com o que você come. 

 

 

 

 

 



Estabilização do Gel Aloe Vera 

Ingredientes Estabilização do Gel Aloe Vera 

É feita com papaína (do mamão papaia), sorbitol (encontrado em frutas) e goma de 
xantana (do milho). 

O processo de estabilização foi patenteado pela Aloe Vera of America em meados dos 
anos 70, antes do Rex Maughan fundar a FLP. Em 1981 ele comprou a empresa e 
conseqüentemente a patente. 

O Aloé é vegetal perene com folhas grossas e carnudas contendo um material gelatinoso 
que era muito usado no Egito como um fluido de embalsamamento; misturado com a 
mirra aumentava e retinha a fragrância. 

Existem algumas espécies de aloé cujas folhas projetam-se de um caule subterrâneo 
(Aloe Vera), contudo outras espécies possuem troncos aéreos de alguns metros de altura 
(Aloe pillansii), como as árvores de aloé. 

Hoje, o extrai de aloé é usado como um bálsamo para queimaduras, ungüento de pele e 
tônico capilar. 

Como todos sabem, aloe já era usado no antigo Egito servindo para fins medicinais e 
religiosos, e conservação dos cadáveres mumificados. Vários escritores gregos do 
século primeiro tais como Plínio e Dioscorides, referem que os médicos Árabes o 
haviam introduzido e utilizavam muito nos países que beiram o Mediterrâneo. 

O pó das folhas do aloé era misturado com mirra no tempo de Jesus e Nicodemos que 
levou 30 kg desta mistura para embalsamar o corpo de Jesus após a Crucificação. 

(João 19h39min) http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/19 

A planta chamada aloé aparece nas Escrituras ao todo 5 vezes: 

(Num 24: 6)… dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, … 

(Sal 45:8) … vestes cheiram a mirra a aloés e a cássia; dos palácios … 
(Pro 7: 17) … perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. 
(Can 4: 14) … de incenso; a mirra e o aloés, com todas as principais … 
(João 19: 39) …duma mistura de mirra e aloés. 

 

 

 

 



A Cura Através da Natureza 

AS CURAS SISTÊMICAS ATRAVÉS DE REMÉDIOS DA NATUREZA  
- Heloisa Guenzburger - 

Nosso corpo é formado por muitos sistemas inter-relacionados: digestivo, respiratório, 
circulatório, imunológico e outros. As emoções que nos animam, participam do 
complexo sistema psíquico. Em algumas visões, existem também sistemas 
transcendentes ou espirituais que interagem com nossa biologia e psique. Nessa 
perspectiva, o quadro clínico chamado “doença”, advém do desequilíbrio ou desarmonia 
na relação entre todos esses sistemas. 

A cura dos sintomas ou de suas causas é buscada e realizada através de variadas práticas 
curativas, como: medicina alopata, homeopata, ortomolecular e oriental e terapias 
psicológicas e espirituais. A eficácia relativa de cada uma delas depende da maestria do 
terapeuta, da crença do paciente e da adequação da intervenção proposta. 

É na natureza que estão às fontes de equilíbrio e harmonia. As áreas biomédicas e 
bioquímicas já reconhecem, em várias plantas, substâncias que atuam na recuperação do 
equilíbrio do nosso corpo, reduzindo ou eliminando as manifestações das chamadas 
“doenças”. 

Entretanto, algumas curas realizadas pelas plantas não se explicam apenas pela presença 
dessas substâncias. Existe algo mais, seja na proporção quantitativa entre elas, seja em 
princípios ativos nelas contidos, ainda não estudados e reconhecidos pela medicina ou 
pela bioquímica. São curas inegáveis. 

A Aloe Vera (babosa) é uma das plantas conhecidas, desde a antigüidade, por suas 
propriedades curativas quase miraculosas, em muitas circunstâncias. Por exemplo, o 
suco da babosa tem feito desaparecer sintomas, ou mesmo curado, muitas doenças 
sistêmicas como: reumatismo, artrite, artrose, bursite, gastrite, diverticulite, 
hemorróidas e outras, além de afecções de pele, como psoríase, acne, manchas, lúpus, 
etc. 

Além de vitaminas, minerais e aminoácidos, descobriu-se, recentemente, que a babosa 
contém Acemanann, uma substância que produzimos em nosso corpo somente até a 
puberdade. Ela participa ativamente dos tecidos epiteliais (pele), do líquido sinovial 
contido em nossas juntas e na dinâmica das células fagócitas do Sistema imunológico. 

Provavelmente, é pela ação do Acemanann que a babosa influi no fortalecimento do 
Sistema Imunológico, tão importante nos processos de cicatrização e de combate a 
infecções. Mas, as inúmeras e miraculosas curas que o suco de Aloe Vera tem realizado, 
ao redor do mundo, transcendem à capacidade curativa, até agora reconhecida, de suas 
substâncias. 

HELOISA GUENZBURGER 
Revista FRATER – Outubro/2002 

Nome científico da Babosa, Aloe vera: Aloe vera L. ex Webb. 



Família da Babosa, Aloe vera: Liliaceae. 

Sinônimos botânicos da Babosa, Aloe vera: Aloe barbadensis DC.; Aloe barbadensis 
Mill., Aloe barbadensis Mill. var. vulgaris, Aloe pemk., Aloe perfoliata Vell.; Aloe 
perfoliata var. vulgaris Aubl., Aloe vera (L.) Burm. f., Aloe vulgaris Lam. 

Outros nomes populares da Babosa, Aloe vera: aloé vulgaris, aloé barbadensis, 
caraguatá, erva babosa, aloé perfoliata, babosa-de-botica, babosa-folha-miúda, babosa-
de-jardim, caraguatá-de-jardim. Aloés (latim), aloe (inglês, italiano), áloe (espanhol), 
aloés (francês). 

Constituintes químicos da Babosa, Aloe vera: polissacárido (glicose); prostaglandinas 
(ácidos gordos cíclicos e oxigenados); outros ácidos gordos (gama-linoleico); 
prostaglandinas; enzimas (amilase); antraquinonas (aloína); aminoácidos essenciais 
(lisina, isoleucina, fenilanina, valina, leucina, mettionina, triptofano e teonina); 
aminoácidos não essenciais (acido aspartico, ácido glutâmico, alanna, prolina, histidina, 
serina, glicina, arginina, tirosina); vitaminas (vitaminas A, B1, B5, B6, B12, C, E); sais 
minerais (cálcio, fósforo, cobre, ferro, magnésio, manganês, potássio, sódio, titânio, 
zinco, iodo, enxofre, níquel, boro). Barbalodina; aloquinodina; emodina; aloetina; ácido 
pícrico; resinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aloe Vera ou Babosa 

A conhecida Aloe Vera ou Babosa é uma planta da família das Liliáceas que possuí 
inúmeras propriedades regeneradoras, curativas, umectantes, lubrificantes e nutritivas. 
Chamada de “a planta da saúde e beleza”, tem seu uso documentado desde a época do 
antigo Egipto, com passagens na Bíblia e antigos documentos fenícios. 

Também há relatos que Alexandre Magno usava Aloe Vera como único paliativo para 
os ferimentos de guerra. 

Inúmeras e renomadas instituições científicas e docentes, como o Instituto de Ciências e 
Medicina Linus Pauling, de Palo Alto, Califórnia; Instituto Weisman de Israel, 
Universidade de Oklahoma e outros, têm efetuado estudos formais sobre a Aloe Vera. 

Depoimento de Mahatmãn Ghandi 

” Vocês perguntam-me quais eram as forças secretas que me sustentavam durante as 
minhas longas jornadas. Bem, foi a minha inabalável fé em Deus, meu simples e 
moderado estilo de vida, e a Aloe, cujos benefícios eu descobri quando cheguei a África 
no final do século XIX.” 

As Propriedades e Atividades da Aloe Vera Gel Estabilizado 

Foi observado e relatado como propriedades ou atividades do Aloe Vera quando 
utilizado internamente (como bebida) ou aplicado externamente sobre a pele ou cabelo: 

1- É um limpador natural devido à presença de saponinas. 
2- Penetra no tecido devido ao seu conteúdo de lignina. 
3- Anestesia o tecido na área sobre a qual é aplicado, aliviando a dor profundamente 
abaixo da superfície, incluindo dores associadas a juntas e músculos inflamados. 
4- É bactericida quando em alta concentração por várias horas em contato direto com a 
bactéria, enquanto os antibióticos matam bactérias quando altamente diluídos. 
5- Pode reduzir sangramentos. 
6- É viricida e fungicida quando em contato direto com uma alta concentração e por um 
Iongo período de tempo. 
7- É antipirético – reduzindo o calor da febre causada por úlcera. 
8- É antiinflamatório. Atua como um esteróide mas sem efeitos colaterais. 
9- Acaba com coceiras e ardência. 
10- É umedecedor natural levando a umidade a todas as camadas da pele. 
11- Estimula a divisão celular. 
12- As enzimas proteolíticas quebram os tecidos mortos, limpando a ferida. 
13- Ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo na pele através da dilatação dos capilares. 
14- Proporciona saúde à pele e ao corpo, fornecendo uma ampla variedade de vitaminas, 
minerais, açúcares, enzimas e aminoácidos, essenciais e secundários. 
15- Segurança – cada uma das propriedades acima pode ser alcançada com um ou mais 
tipos de droga. Normalmente elas são caras e têm inúmeros efeitos colaterais. 
16- O Aloe Vera em alta concentração pode produzir esses efeitos, porém sem efeitos 
colaterais. 



As VITAMINAS e seus campos de atuação mais importantes 

A (Beta Caroteno) Visão, pele, ossos e contra a anemia. 
B1 (Tiamina) Crescimento dos tecidos e energia. 
B2 (Riboflavina) Associada a vitamina B6 participa da produção das células 
sangüíneas. 
B3 (Niacina) Participa da regulamentação do metabolismo. 
B6 (Piridoxina) Associada a vitamina B12 participa da produção das células sangüíneas. 
B12 (Cianocobalamina) Contra a anemia e problemas neuropatológicos. 
C (Ácido Ascórbico) Combate as infecções estimulando o sistema imunológico. 
E (Tocoferol) Juntamente com a vitamina C combate infecções. 
Á cido Fólico (do Complexo B) Auxilia a formação do sangue. 
Os MINERAIS e seus campos de atuação mais importantes: 

A Aloe Barbadensis contém mais de 20 minerais essenciais à saúde 

Fosfato de Cálcio Crescimento dos dentes e dos ossos, alimento do sistema nervoso. 
Potássio Regula os fluídos do sangue e dos músculos, dos batimentos cardíacos. 
Ferro Absorve o oxigênio para dentro dos glóbulos sangüíneos e aumenta resistência às 
infecções. 
Sódio Juntamente com o potássio regula os fluídos do corpo e transporta os 
aminoácidos e a glicose para dentro das células. 
Colina um dos compostos da lecitina, indispensáveis ao metabolismo. 
Magnésio e Manganês: Preservam o sistema nervoso e os músculos. 
Cobre Participa da formação do sangue. 
Cromo Colabora no controle do nível de açúcar no sangue, do metabolismo, da glicose 
e da circulação. 

Os MONO E POLI SACARÍDEOS e seus campos de atuação mais importantes 

Os polissacarídeos de cadeias longas parecem ser os verdadeiros responsáveis pelos 
efeitos milagrosos gerados pela utilização da Aloe Vera. Eles são diametralmente 
opostos aos monosacarídeos (açúcares simples) que não podem ser destruídos pela 
água. 

São eles: Celulose/ Glicose /Manose /Aldopentose /Ácido Urônico /Lipase /Alínase /L-
raminose 

Aceman recentemente descoberto e tendo se tornado o maior foco da maioria das 
pesquisas sobre Aloe Vera, vem sendo apontado como o maior responsável pela ação 
“milagrosa” da Aloe. 

Os AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS e seus campos de atuação mais importantes 

Os aminoácidos são os elementos que compõem as proteínas. 

AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS: 

São aqueles que o organismo não consegue produzir. 
Fundamentais às funções cerebrais, eles também exercem uma ação direta sobre as 



reações emocionais. 
Dentre os oito aminoácidos classificados como essenciais, sete estão presentes na Aloe 
Vera Barbadensis Miller. 

AMINOÁCIDOS SECUNDÁRIOS 

Dentre os 14 secundários, isto é, que o organismo pode produzir a partir dos 8 
essenciais, 11 estão presentes na Barbadensis Miller: 

Àcido Aspártico e Glutâmico /Alanina e Arginina /Cistina e Glicina /Histidina e 
Hidroxiprolina /Prolina e Serina /Tirosina. 

As ENZIMAS e seus campos de atuação mais importantes 

Brandiquinase Analgésico, antiinflamatório e estimulante do sistema imunológico. 

Catalase: evita a acumulação de líquidos no corpo 
Celulase: ajuda a digerir a celulose 
Creatina Fosfoquinase: enzima muscular 
Proteolitiase: liquidifica as proteínas no seu interior 
Fosfotase, Amilase e Nucleotidase. 

Outras substâncias, não menos importantes que as outras apresentadas anteriormente, 
são as seguintes 

Ácidos Graxos: são os ácidos instaurados indispensáveis à saúde. Dentre esses, o ácido 
Caprílico é utilizado no tratamento de micoses. 
Lignina: penetração rápida até a terceira camada da pele. 
Saponinas: são ao mesmo tempo depurativas e anti-sépticas. 
Antraquinonas: analgésicas e laxativas. 
Aloína: antibiótica e cartática. 
Isobarbaloína: analgésica e antibiótica. 
Ácido Aloético: antibiótico. 
Aloe Emodina: bactericida e laxativa. 
Ácido Cinâmico: germicida e fungicida. 
Óleo Etéreo: tranquilizante. 
Ácido Crisofânico: fungicida para a pele. 
Antranol e Resistanol 

Segundo o Dr. Peter Atherton, Aloe Vera não é uma panacéia para todas as doenças e 
não há mágica nela. 

“Eu acredito, que ela funcione primariamente nas duas áreas já mencionadas: tecidos 
epiteliais e sistema imunológico. Isso é largamente registrado por casos evidenciados 
por milhares de pessoas através dos séculos que relataram os vários benefícios em 
problemas de pele. 

É muito importante contudo, que as pessoas procurem sempre seus médicos quando o 
diagnóstico for duvidoso ou quando não encontrarem melhoras em suas condições de 



saúde. “Se autodiagnosticar pode ser muito perigoso uma vez que uma doença grave 
pode parecer algo sem importância algumas vezes”. 

Sobre o Autor 
Dr. Peter Atherton 

MB Chb. D. Obst. RCOG. MRCGP. 

Graduado em 1968 na Universidade de Leeds e após 6 anos no Corpo médico do 
exército Real, se tornou clínico geral. 

Atualmente Sócio Sênior de um treinamento prático com interesses especiais em 
dermatologia. Trabalhou 3 anos no departamento de dermato de um hospital regional. 
Esses interesses combinados com um grande conhecimento das qualidades das plantas 
medicinais adquiridos enquanto servia no oriente e na Índia que o levaram à sua 
fascinação pela Aloe Vera. 

Ela dá diversas palestras sobre os aspectos medicinais da Aloe e é o autor de “Aloe Vera 
Essencial”, seu trabalho definitivo sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benefícios da AlOE VERA 

O Dr. Greg Henderson, diretor de uma clínica naturista, no Estado da Califórnia, 
apoiado em provas de laboratório, menciona as seguintes propriedades da Aloe Vera. 

1 – Função Inibidora da dor: A Aloe Vera reduz a dor ao ser aplicada no lugar do 
ferimento devido a sua grande capacidade de penetração, ocasionada pela presença de 
LIGNINA, vantagem que não é encontrada na maioria dos outros produtos. 

2 – Ação Antiinflamatória: A Aloe Vera tem uma ação similar à dos esteróides como a 
cortisona, porém sem os efeitos nocivos que esta provoca. Por esta razão, pode utilizar-
se em todos os transtornos inflamatórios, como a bursite, artrite ou picadas de inseto. 

3 – Ação Desintoxicante: Desintoxicação = eliminação + regeneração + assimilação 
Devido ao potássio que a Aloe Vera contém, ela melhora e estimula o fígado e os rins, 
que são os principais órgãos de desintoxicação. A Aloe contém ácido urônico, o qual 
elimina as toxinas ao nível celular. 

4 – Ação Nutritiva: A Aloe Vera contém 18 dos 23 aminoácidos (componentes das 
proteínas) que o organismo necessita para formação de células e tecidos. Além disso, 
contém enzimas necessárias ao processamento dos carboidratos, das gorduras e das 
proteínas no estômago e no intestino. 

5 – Ação Digestiva: A Aloe Vera contém uma grande quantidade de enzimas. Algumas 
enzimas podem ser produzidas pelo organismo (ex.: pelo pâncreas), porém outras não o 
são, havendo portanto a necessidade de serem adquiridas externamente. Durante o 
processo digestivo, as enzimas transformam as proteínas, convertendo-as em 
aminoácidos: os carboidratos em açúcares (glicose) e as gorduras em ácidos graxos. E 
desta forma esses elementos transformados são absorvidos pelo intestino e levados à 
corrente circulatória. 

6 – Ação Energizante: A Aloe Vera ajuda no bom funcionamento do metabolismo 
celular, isto é, ajuda na produção da energia que o corpo necessita. Além disso, devido a 
seu conteúdo de vitamina C, ela produz uma ação que melhora e estimula a circulação e 
o bom funcionamento do aparelho cardiovascular. A vitamina C não é produzida pelo 
organismo, por isso tem de buscá-la externamente. Esta vitamina é muito importante 
para o fortalecimento do sistema imunológico, do aparelho circulatório, do aparelho 
digestivo, intervindo na prevenção da maioria das enfermidades. 

7 – Ação Coagulante: Como a Aloe Vera contém alto conteúdo de cálcio e potássio, 
ela provoca a formação de uma rede de fibras que retém os eritrócitos do sangue, 
ajudando assim a coagulação e a cicatrização necessária. O cálcio é um elemento muito 
importante para o bom funcionamento do sistema nervoso e para a ação muscular, sendo 
um grande catalisador em todo o processo de cicatrização. 

8 – Ação Queratolítica: Esta ação permite que a pele danificada ou ferida se 
desprenda, havendo uma renovação de tecidos com células novas. Permite que exista 
também um maior fluxo sanguíneo através de veias e artérias, livrando-as de pequenos 
coágulos. 



9 – Ação Antibiótica: Comprovou-se que a Aloe Vera inibe a ação destruidora de 
muitas bactérias, como a Salmonela e os Staphylococcus que produzem o pus, etc. É um 
produto excelente para a eliminação bacteriana, bem como para a sua prevenção. 

10 – Ação Regeneradora Celular: A Aloe Vera possui o hormônio que acelera o 
crescimento de novas células e, além disso, elimina as células velhas. Graças à presença 
de cálcio na Aloe Vera, as células podem manter seu equilíbrio interno e externo, 
proporcionando assim melhor saúde celular a todos os tecidos do corpo, porque o cálcio 
regula a passagem dos líquidos nestas células. 

11 – Ação Reidratante da Pele: A Aloe Vera penetra profundamente na pele e restitui 
os líquidos perdidos, além de restaurar os tecidos danificados de dentro para fora, como 
acontece no caso das queimaduras, tanto as ocasionadas por fogo, por radiação ou pelo 
sol. 

12 – Ação Transportadora: A Aloe Vera é um veículo perfeito para transportar 
profundamente para dentro da pele outras substâncias ou elementos aos quais está 
combinada. Esta é a razão pela qual existem milhares de produtos cosméticos e 
medicinais misturados com Aloe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Fatos sobre Aloe Vera 

Dr. Peter Atherton.  O QUE É ALOE VERA? 

A Aloe Vera é geralmente chamada de a planta milagrosa, a cura natural, dentre outros 
nomes que sobreviveram por 4.000 anos, nos quais essa planta tem beneficiado a 
humanidade. 

George Ebers em 1862 foi o primeiro a descobrir o uso da Aloe na antiguidade, em um 
antigo manuscrito egípcio datado de 3500 AC, o qual foi, de fato, uma coleção sobre 
ervas medicinais. Outros pesquisadores, desde então, descobriram que a planta era 
usada também pelos chineses e indianos antigos. Médicos gregos e romanos, como 
Dioscorides e Plínio, usavam Aloe obtendo maravilhosos efeitos e legendárias sugestões 
que persuadiram Alexandre O Grande a capturar a ilha de Socotra, no Oceano Índico, 
com o intuito de obter sua rica plantação de Aloe para curar seus soldados, feridos nas 
guerras. As rainhas egípcias Nefertiti e Cleópatra tributaram grandiosamente a Aloe, 
como sendo o melhor tratamento de beleza. Naqueles tempos, beleza e saúde estavam 
intimamente ligadas, muito mais que estão atualmente. 

Mesmo existindo 200 espécies de Aloe, há provavelmente apenas 3 ou 4 com 
propriedades benéficas à saúde. Dessas, a Aloe Vera Barbadensis (Miller), também 
conhecida como Aloe Vera (Linne), é a mais potente. 

A Aloe Vera Barbadensis é uma espécie muito suculenta, e se parece mais com um 
cáctus, mas é de fato membro da família liliáceas, parente da cebola, do alho e do 
aspargo. A Aloe alcança a maturidade em 4 anos, quando o gel contido dentro de suas 
folhas, uma espécie de seiva, pode ser preservado e engarrafado para produzir o suco 
natural da planta. 

Para receber os benefícios da Aloe Vera, o gel pode ser bebido, e será proveitoso na 
medida em que o organismo receba suas qualidades nutricionais. Pode também ser 
combinado com outros ingredientes para produzir uma loção tópica, que vai nutrir e 
contribuir para a manutenção da saúde. 

DENTRO DE UMA FOLHA DE ALOE VERA 

O gel de Aloe Vera contém mais de 75 substâncias, que se dividem nos seguintes 
grupos: 
Vitaminas: Contém um grupo enorme delas. As vitaminas C e E, com ação 
antioxidante, Beta-caroteno – a precursora da vitamina A. É também uma das poucas 
plantas fonte de vitamina B12. Minerais: Magnésio, zinco, manganês, cálcio, sódio, 
potássio, cobre e ferro. 
Aminoácidos: O corpo humano precisa de 22 aminoácidos, os construtores das 
proteínas, e Aloe Vera gel possui 20 deles. E mais importante ainda é que ele fornece 
sete dos oito aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que não podem ser produzidos 
pelo corpo e precisam ser adquiridos diariamente. 
Açúcares: Está incluída, no gel, uma longa cadeia de polissacarídeos que age no sistema 
imunológico, o Acemanann é um dos principais. 
Enzimas: As lípases e proteases, que quebram as moléculas dos alimentos e auxiliam na 



digestão, e também a carboxipeptidíase, que age no processo antiinflamatório. 
Esterol da planta: Os três tipos principais agem como um forte agente antiinflamatório. 
Lignina: Esta substância dá ao gel da Aloe sua habilidade de penetração, alcançando as 
camadas mais profundas da pele. 
Saponina: É uma substância que aplica uma potente função antimicrobiana contra as 
bactérias, vírus e fungos, como (*) cândida e (**) micoses. 
Antraquinonas: Os mais importantes são a aloína e a emodina, que juntos se 
transformam em um forte analgésico e são responsáveis por processar as atividades 
antibactericidas e antivirais. 
Ácido Salicílico Esse componente da aspirina é um antiinflamatório e, quando usado 
topicamente, ajuda a diminuir a morte dos tecidos. 

(*) Candida albicans (algumas vezes chamada de monília) é um fungo normalmente 
presente na pele e na boca, trato intestinal e vagina. Sob certas condições, pode se 
multiplicar e infectar a superfície da pele ou de mucosas. Tal infecção normalmente tem 
pouca gravidade, mas podem ocorrer infecções graves e mais profundas, especialmente 
em pacientes cuja resistência foi enfraquecida por drogas imunossupressoras ou por 
doenças graves como a AIDS. Entretanto, alguns profissionais alegam que mesmo 
quando há ausência de sinais clínicos de infecção, problemas relacionados com os 
fungos podem causar ou disparar sintomas múltiplos como fadiga, irritabilidade, 
constipação, diarréia, intumescimento abdominal, mudanças de humor, depressão, 
ansiedade, tonturas, ganho de peso inesperado, dificuldade para se concentrar, dores 
musculares e articulares, um grande desejo por açúcar ou por bebidas alcoólicas, 
psoríase, urticária, problemas respiratórios e nos ouvidos, problemas menstruais, 
infertilidade, impotência, infecções urinárias, prostatite e “um sentimento de mal-estar 
geral”. A lista de sintomas é similar aquela da sensibilidade química múltipla (SQM). 

(**) Micose ou Dermatofitose: A dermatofitose é uma doença transmitida por fungos, 
conhecida como micose. Esses fungos estão presentes no ambiente e apenas algumas 
espécies são capazes de provocar doenças no animal. Pode atingir cães, gatos e outros 
animais. Ela pode ser transmitida de animais para humanos, de animais para animais e 
de humanos para animais, pelo contato ou atrito (escovas, pentes, aparelho de tosa, 
abraços, contenção, segurar no colo). 

QUAL O TIPO DE ALOE VERA ? 

Não há evidências reais para sugerir que a folha inteira (incluindo a casca e o gel – mais 
concentrado – que são geralmente filtrados) seja tão eficiente quanto o gel puro. 
Contudo, o que é mais importante são a qualidade e a quantidade de Aloe num produto 
manufaturado. Infelizmente, a maioria dos produtos encontrados no mercado, cujos 
rótulos dizem conter gel da Aloe contém na verdade apenas uma pequena quantidade do 
gel. 

Na dúvida, procure pelo selo de certificação do Conselho Internacional da Aloe Vera, 
que é um órgão independente que monitora e regula a quantidade e qualidade dos 
produtos de Aloe. Se o selo de aprovação (que é renovado anualmente) aparecer na 
embalagem do produto, pode ter certeza de que a qualidade deste é garantida. 

POR QUE FUNCIONA ? 



Funciona porque fornece um rico coquetel de elementos nutricionais, que combinando 
sua ação e equilíbrio, produz um efeito muito mais poderoso do que aquele que seria 
esperado se os elementos estivessem separados, individualmente. Isso ocorre porque 
eles trabalham como um time, intensificando os efeitos de cada um, o que é conhecido 
como sinergia. A Aloe também tem propriedades (*) adaptogênicas, o que significa que 
é uma substância que aumenta a resistência do organismo contra problemas como 
infecções ou stress. 

(*) Adaptógenas ou adaptogênicas: Como o nome diz, essas espécies ajudam o homem 
a se adaptar ao meio em que vive, aumentando a resistência do organismo nas situações 
estressantes. 
ONDE A ALOE FUNCIONA ? 

Por causa das qualidades nutricionais e antioxidantes da Aloe, ela ajuda a prevenir 
feridas no tecido epitelial e quando ele está danificado, auxilia na sua regeneração. 
Antioxidantes lutam contra os radicais livres, os componentes instáveis produzidos pelo 
metabolismo e encontrados em poluentes ambientais. Eles são os causadores de vários 
males, incluindo câncer e o processo de envelhecimento. 

O (*) epitélio é um termo anatômico definido como: “Uma camada de células que cobre 
o corpo ou que alinha uma cavidade conectada a ele”. 
O nosso maior epitélio é a pele, mas também inclui os tecidos dos intestinos, os 
brônquios e o aparelho genital. Não é de se admirar que a Aloe trabalhe tão bem em 
peles feridas quanto em inflamações intestinais ou em asma. 

(*) Epitélio: é uma camada celular que cobre todas as superfícies internas e externas do 
corpo. Os epitélios são caracterizados por serem constituídos de células com formas e 
disposição variáveis, sem substância intercelular nem vasos. O tecido epitelial é um dos 
quatro tipos de tecidos básicos do nosso organismo, juntamente com os tecidos 
conjuntivo, muscular e nervoso. 
O tecido epitelial pode ser classificado de acordo com o formato das células e número 
de camadas celular. Quanto ao número de camadas celular, ele se classifica em simples 
e estratificado. 

COMO FUNCIONA ? 

A ação de seu antiinflamatório natural e antimicrobiano, combinada com seus elementos 
nutricionais, promove o crescimento celular e, portanto, ajudam a reverter o processo 
inflamatório. Contudo, não é útil apenas para pessoas com problemas, pois a maioria, ao 
tomar Aloe, demonstra uma grande sensação de bem estar. Eles simplesmente se sentem 
melhor ou se mostram mais calmos e menos ansiosos. 

CONCLUSÃO 

Aloe Vera não é uma panacéia para todas as doenças e não há mágica nela. Eu acredito 
que ela funcione, primariamente, nas duas áreas já mencionadas: tecidos epiteliais e 
sistema imunológico. 
Isso é largamente registrado por casos, evidenciados por milhares de pessoas através 
dos séculos, que relataram os vários benefícios em problemas de pele, como eczemas, 
psoríase, úlceras, queimaduras, acne e picadas de insetos. Eles também acharam o alívio 



em doenças intestinais, como colite, diverticolite e síndrome do cólon irritado. Outras 
condições resultantes de uma desordem no sistema imunológico como artrites, asma, 
Síndrome de fadiga pós viral e lupus eritematoso, melhoraram depois da ingestão 
regular do gel da Aloe Vera. 
A Aloe Vera, portanto, tem um papel complementar a cumprir no tratamento de várias 
moléstias. É muito importante, contudo, que as pessoas procurem sempre seus médicos 
quando o diagnóstico for duvidoso ou quando não encontrarem melhoras em suas 
condições de saúde. Se autodiagnosticar pode ser muito perigoso porque, às vezes, uma 
doença grave pode parecer algo sem importância. 

PS: Alguns comentários, marcados com (*), foram incluídos com vistas a melhor 
esclarecer o leitor. 

SOBRE O AUTOR 
Dr. Peter Atherton 
MB Chb. D. Obst. RCOG. MRCGP. 
Graduado em 1968 pela Universidade de Leeds, após seis anos no Corpo Médico do 
Exército Real se tornou clínico geral. É atualmente Sócio Sênior de um Centro de 
Treinamento prático, com interesses especiais em dermatologia. Trabalhou três anos no 
departamento de Dermatologia de um hospital regional. Foram esses interesses, 
combinados com um grande conhecimento das qualidades das plantas medicinais, 
adquiridos enquanto servia no oriente e na Índia, que o levaram à fascinação pela Aloe 
Vera. Ele ministra diversas palestras sobre os aspectos medicinais da ALOE e é autor de 
“Aloe Vera Essencial”, seu trabalho definitivo sobre o assunto. Além disso, é 
pesquisador da GIFTS of HEALTH e, freqüentemente, pesquisador temporário na 
Universidade de Green e Oxford. 

(*) Este artigo tem propósitos educativos e não favorece qualquer produto particular que 
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Rainha das Plantas Medicinais 

A Aloe Vera é da família das Liliáceas e da espécie “Barbadencis Miller”. Não é um 
cacto, nem uma agava, piteira ou crassulácea. Não deve ter a designação própria de 
“Aloés”. A folha contém dois sucos fundamentais com mais de 200 ingredientes. 

O GEL 

Suco incolor da polpa (composto por um parênquima aquífero de 99,5% água), rico em 
agentes activos (205 princípios activos identificados) com filamentos de mucos-
polissacarídeo em quantidade adequada para benefício da saúde. Contém boas enzimas, 
19 aminoácidos, minerais e algumas vitaminas bem como outros pequenos agentes 
terapêuticos como as ligninas, saponinas, acetilatos manosas etc. Esta polpa translúcida 
não é tóxica contém porém algumas baterias nocivas ao nosso organismo. Assim, todo o 
parênquima deve ser devidamente purificado, descontaminado e estabilizado. 

ALIMENTO que promove o aumento do status nutricional do nosso organismo 

Um organismo que possui as matérias primas necessárias em quantidades suficientes e 
sem aditivos químicos nocivos é capaz de se recuperar e regenerar por conta própria. 

Muitas das nossas doenças têm origem nas nossas deficiências alimentares e mesmo 
doenças infecciosas têm seu desenvolvimento facilitado por um organismo debilitado. 

A ALOÍNA 

Suco amarelo, óleo resinal de Látex chamado também de Aloina. É uma droga laxativa, 
um concentrado tóxico composto por 12 antraquinonas, os seus constituintes 
dominantes, e uns pequenos antraglicósidos. Por causa dos seus efeitos nefastos, devido 
à sua grande concentração, este complexo não deve ser consumido. A sua 
comercialização como suplemento dietético e em sumos, foi proibida nos E.U.A. pela 
FDA em muito devido ao perigo dos seus constituintes activos. Estudos recentes feitos 
por uma universidade em New Jersey USA provam que estes antraquinonas são 
altamente perigosos. 

COMO AVALIAR A OLHO NU 

Para avaliar, a qualidade de um sumo de Aloe Vera, (de acordo com as normas 
regulamentares) a “olho vivo”, veja a sua cor. Tem que ser incolor, mais ou menos 
transparente (translúcido), não muito liquida como água, mais natural se tiver 
parênquima flutuante. Os pedacinhos de polpa devem ser incolores. (A polpa da folha 
tem 99,5% de água natural consistente da própria planta). Não deve ser amarelo ou 
castanho, o que sugere a presença, respectivamente de “Yellow Sap”, Aloina ou Aloe-
emodina (castanho avermelhado) e outros contaminantes prejudiciais ao nosso 
organismo. A cor castanha pode significar também que o parênquima está oxidado. 
Nestes casos os seus polissacarídeos são muito elevados e prejudiciais. (também pelo 
fato de poderem acrescentar açucares). 

 



Evidências Científicas da Babosa 

Do imaginário aos laboratórios a babosa na comunidade científica. Surgiram muitos 
textos científicos sobre a babosa em todas as partes do mundo depois do enquadramento 
taxonômico oficial da Aloe Barbadensis Miller e a sua catalogação por Carl Linné no 
ano de 1700 DC. 

A babosa parece que encontrou o seu uso médico desde tempos imemoriais. E desde o 
início da era cristã ela foi o remédio mais utilizado. 

Em 1912 H.W. Johstone um fazendeiro de Kentuchy observou com surpresa os poderes 
da babosa para curar queimaduras de pele de alguns empregados seus os quais foram 
vítimas de um incêndio em sua propriedade. 

Em 1934 surgiram as primeiras publicações médicas nos Estados Unidos dos autores 
Creston Collins e o seu filho. 

Em 1945 o oftalmologista Vladimir Filatov da então União Soviética informou que o 
suco fervido da babosa fora eficaz no tratamento de uma doença da pele causada por 
parasitas. 

Em 1947 o médico T.C. Barnes do colégio Médico e Hospitalar Hahneunan da 
Filadélfia relatou que a babosa era indicada para lesões cutâneo sendo resultado obtido 
um terço mais rápido. 

Em 1950 o médico R.Y Gottschall experimentou com relativo sucesso a cura de 
tuberculose com suco de babosa. 

Os médicos soviéticos N. Nordvinov e B. Tostotsky relataram em 1957 que a babosa 
aliviava queimaduras por radiação reduzindo o tempo de cura de até no máximo 45 dias. 

Em 1959 a Foods and Drugs American admitiu a eficácia da pomada à base da babosa 
como um agente regenerador de células da pele. 

No final dos anos 50 o médico Bill C. Coats da universidade do Texas que estudava a 
babosa por muitos anos conseguiu desenvolver uma versão estabilizada da sua polpa 
fresca o gel. 

Foi relatado o seguinte em 1963: Mais de 200 pesquisas científicas e publicações em 
âmbito mundial foram produzidas sobre os efeitos positivos da babosa. 

Em 1963 os Médicos Julian J. Blitz,  James W. Smith e Jack R. Geraldo  fizeram uma 
emulsão da seiva e do gel da babosa misturada com óleos essenciais e a aplicaram para 
tratar úlceras pépticas. 

No ano de 1969 o dentista Eugene Zimmerman do Baylor College Of Dentistry realizou 
um estudo sobre o uso da babosa para tratar questões da medicina dentária e o seu 
potencial antiviral e concluiu pela eficácia da sua ação antiinflamatória contra uma 
ampla grama de microorganismos. 



Em 1973 os médicos egípcios M. El Zawahry, Rashad M. Hegazy M. Helal da cidade 
de Cairo utilizaram uma combinação de seiva e gel da babosa e relataram bons 
resultados para tratamentos de seborréia, acne, úlceras crônicas das pernas e queda de 
cabelo. 

Em 1980 Bill Wolfe médico de Albuquerque novo México constatou eficácia do gel da 
babosa para o tratamento do herpes concluindo que alivia dores. 

Em 1978 durante o Congresso da Internacional Federation of Cosmetery Science em 
Tóquio a babosa foi apresentada como um insumo válido para uso cosmético. 

Em 1981 foi criado o International Aloe Science Council IASC conselho Internacional 
da Ciência da Aloe uma organização sem fins lucrativos dedicada ao monitoramento de 
todas as atividades industriais técnicas comerciais e de pesquisas científica sobre a 
babosa. 

Em 1984 os médicos O. P. Agarwal e Utar Pradesh na Índia relatam que a babosa 
praticamente eliminou doenças cardíacas relacionadas ao estresse e diabetes em mais de 
4.700 dos 5000 pacientes acompanhados por 5 anos. 

Em 1986 N.V. Gribel e V.G. Pashinskii mostraram experimentalmente  que o suco da 
babosa reduziu o tamanho de tumores e a freqüência de metástase em camundongos. 

 Os médicos Robert H. Davis do College of Podiatric da universidade da Pensilvânia na 
década de 70 considera que a planta contém maior número de substâncias ativas do que 
qualquer outra. 

Em 1985 os médicos H. Reginald McDaniel e Bill McAnal-ley isolaram o acemannan 
que detém elevadas propriedades nativirais e antiinflamatórias. 

Em 1986 médicos do Departamento de medicina da King Saud University da Arábia 
Saudita  declaram que a seiva seca da babosa fora usada na Peninsula Arábica com o 
propósito de baixar a glicemia em pacientes diabéticos. 

Em 1989 pesquisadores japoneses de Okinawa identificaram agentes antitumorais na 
babosa concluiram que a planta possui eficácia contra carcinogênese pulmonar e para 
terapia da leucemia e do sarcoma ao impedir o desenvolvimento dos tumores. 

  Em 1994 a Food And Drug Administration aprovou realização de testes da babosa em 
humanos contra o vírus da deficiência imune VIH que provoca a AIDS. 

Em 1997 o pesquisador Jeremiah Herlihy conduziu estudos para observar possíveis 
efeitos negativos do consumo diário da babosa por ratos.  

Um pesquisador que mais publicou no fim dos anos 90 foi o médico britânico Lawrence 
G. Plaskett. 

Em 2002 Ian Tzard da Texas A & M University publicou: Exame da cura misteriosa da 
babosa. 



Em 2004 o Institute for Generative Medicine da University of Pittsburgh publicou: 
Fluído derivado da planta da babosa prolonga a vida após choque hemorrágico animal. 

Em 2004 a ProQuest Information and Learning Company divulgou estudos sobre Fluído 
da babosa para ajudar a sobrevivência evitando a perda de sangue podendo salvar vidas 
de pacientes que sofrem perda sanguínea causada por traumas. 

No ano de 2005 Sivagnanam Rajasekaram et alii publicaram: Efeitos modulatórios do 
gel da folha da babosa em tratamento de estresse oxidativo em ratos com 
estreptozootocina na revista Pharmacy & Pharmacology.    

Muitas das informações postadas obtidas em livros sobre Aloe Vera ou Babosa. Um que 
indico é Eficácia da Babosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aloe Vera na Odontologia 

O Dr. Timothy E. Moore, da Universidade de Oklahoma, fez investigações obtendo 
fabulosos resultados na odontologia com Aloe.. 

Aplicou a Aloe em sua prática diária na odontologia e assegura que, na forma de pasta 
de dentes, ajuda a combater o sangramento e a gengivite, controlando a sensibilidade 
dentária, além de ajudar na prevenção das cáries. Além disso, não contém elementos 
abrasivos que destroem o esmalte dos dentes. 

Existem oito principais usos de Aloe Vera na odontologia: 

1 - Aplicações diretamente nos locais de cirurgia periodontal. 

2 - Aplicações aos tecidos da gengiva que foram traumatizados ou machucados pela 
abrasão por escovas, dentrifícios, fios dentais, palitos, etc. 

3 - Queimaduras químicas causadas por acidentes com aspirina são rapidamente 
aliviadas. 

4 - Locais de extração reagem confortavelmente e bolsas vazias não se desenvolvem 
quando a Aloe Vera é aplicada. 

5 - Lesões agudas da boca são melhoradas pela aplicação direta em lesões virais 
hepáticas, úlceras aftosas e rachaduras nos cantos dos lábios. Abcessos na gengiva são 
também reduzidos com a aplicação da planta. 

6 - Outras doenças bucais de natureza crônica respondem benignamente. Mesmo 
problemas de gengiva associadas com a língua e a síndrome de queimadura da boca são 
bastante melhorados. 

7 - Pacientes com dentadura com gengiva machucadas e dentaduras mal adaptadas 
podem também beneficiar-se. 

8 - Aloe Vera pode também ser usada ao redor de implantes dentários para controlar 
inflamações causadas por contaminação bacteriológica. 

 

 

 

 

 



Revolução Gliconutrientes 

Existe mais de duzentos açucares (polissacarídeos), oito são essenciais, deste oito a 
babosa dispõe dos três mais importantes a manose, glicose e a xilose. A babosa muito 
usada no mercado de cosméticos e dermatologia hoje muito usada no segmento de 
suplemento alimentar. 

Os gliconutrientes possibilitam a intercomunicação celular que capacita o corpo a 
combater e preservar a saúde. Vou postar novamente algumas informações sobre o uso 
da babosa (alo vera). 

Foi feito vários pedidos de usuários do site e resolvi postar novidades. 

Nem Droga, Nem Medicamento. 

A folha da babosa esponjosa é capaz de reter os 95% do seu conteúdo de pura água. 
Esta água é transformada em um gel. Cada folha é composta de três camadas: 

1 – Interior o gel contém 95% de água o restante é feito de glucomannam, aminoácidos, 
lipídios, esteróis e vitaminas. 

2 – A camada média de látex contém antraquinonas e glicossídeos. 

3 – O exterior tem função protetora, carboidratos e proteínas. 

A vitamina C tem em grande quantidade na babosa e ajuda a saúde dos vasos 
sanguíneos,  o potássio faz a manutenção do ritmo cardíaco e funções renais, o cálcio 
ajuda na coagulação e a ativação das enzimas. 

A babosa contém inúmeras vitaminas 

Vitamina A – Beta caroteno – Visão, saúde da pele, nas mucosas e na formação óssea. 

Vitamina B1 – Crescimento dos tecidos, sistema nervoso saudável e função intestinal. 

Vitamina B2 – Associada à vitamina B3 ajuda na produção de energia, cabelo, unhas e 
energia celular. 

Vitamina B3 – Reduzir colesterol ruim. 

Pró vitaminas B5 – Indispensável nas células para regeneração celular. 

Vitamina B6 + B12 – Produção das células sanguíneas dores menstruais e anemias. 

Vitamina C – Combate infecções.  

O oxigênio que o corpo necessita é levado através dos capilares. A babosa atua nas 
células através da extensa rede de capilares. 



Atletismo e Aloe Vera 

A história do sucesso do Aloe Vera estabilizado aos atletas começou a mais de duas 
décadas. O uso destes produtos nos atletas foi uma proliferação natural que resultou de 
seus usos nos campos ortopédicos e dermatológicos. O seu uso foi considerado viável 
por médicos que tratam atletas e outros pacientes. 

Ricardo Russel foi um médico que viu o potencial para estender a aplicação do Aloe 
Vera no mundo dos treinadores, quase imediatamente. Suas recomendações para a 
aceitação do Aloe Vera estabilizado, foi resumido nos trechos da seguinte carta-aberta: 

“Como médico do time de futebol do North Mesquite High School durante um período 
de 5 anos, eu usei compostos estabilizados de Aloe Vera, em um grande número de 
atletas. Estes produtos foram usados para entorses, distensões, dores musculares, 
tendinites, cortes, contusões e queimaduras. 
Constatei ser uma excelente medicação. 

Foi usada com freqüência em queimaduras nas pernas, resultantes de gramados 
artificiais, e, em geral, para massagem do corpo. “Não existe nenhum efeito secundário 
da medicação que pudesse atuar em detrimento dos atletas”. 

Frank Medina (principal treinador da universidade do Texas) e Larry Gardner (foi 
treinador do Cowboys Dallas e Miami Dolphins), avaliaram os produtos do Aloe Vera 
estabilizado em milhares de atletas num período de quatro anos, tratamentos incluindo 
diversos casos, desde lacerações e distensões a queimaduras de turfa. 

Os casos tratados tiveram resultados positivos no tratamento de contusões, abrasões, 
fraturas, distensões, entorses, tendinites e infecções secundárias. 

No caso de queimaduras de turfa, obtiveram-se resultados “superiores” na inibição de 
bolhas, na atividade antiinflamatória e na ação anticéptica. 

Os produtos de Aloe Vera estabilizado mostraram penetrabilidade “superior” em caso 
de abrasões, contusões e lacerações. Para tendinites, entorções e infecções secundárias 
os resultados em todas as categorias foram iguais ao de qualquer outro produto no 
mercado, atualmente. 

 

 

 

 



Combate ao Envelhecimento 

O Dr. Danhof (EUA), uma das maiores autoridades no mundo de Aloe Vera dirigiu uma 
série de estudos com a finalidade de descobrir o segredo da poderosa propriedade 
rejuvenescedora do Aloe Vera e observou que a capacidade da planta para aumentar a 
produção de células fibroblásticas é de 6 a 8 vezes mais rápida que a produção normal 
das células. 

ALOE VERA NO COMBATE AO ENVELHECIMENTO. 

As células fibrobásticas encontram-se na derme da pele, e são responsável pela 
produção do colágeno, complemento “protéico” da pele que a mantém tenra e flexível. 

Durante a exposição ao sol e pelo envelhecimento natural, os fibroblastos diminuem a 
produção do colágeno e, a medida que vamos envelhecendo, a quantidade do colágeno 
se vê reduzida e as rugas aparecem cada vez mais profundas. 

Aloe Vera não só melhora a estrutura fibroblástica da célula como acelera o processo de 
produção do colágeno, acreditando-se que o segredo está nos polissacarídeos e em suas 
propriedades humectantes e adstringentes. 

“Muitos produtos para a pele que prometem atrasar o envelhecimento não fazem mais 
do que hidratá-la temporariamente”. 

A produção do colágeno não é a única contribuição do Aloe Vera na luta contra o 
envelhecimento. Conforme as pessoas envelhecem aparecem rugas e manchas nas mãos 
devido a um complicado processo químico que tem lugar no corpo, assim como uma 
série de fatores externos, tais como a luz do sol. 

No entanto, o Aloe Vera contém um poderoso bloqueador que pode inverter este 
processo proporcionando à pele os componentes necessários para rejuvenecê-la a nível 
celular, fazendo-a muito mais jovem, suave e flexível. 

O Dr. Danhof observou este efeito nas suas próprias mãos, aplicando Aloe Vera em 
uma das mãos. A diferença foi assombrosa. A mão não tratada, cheia de rugas e 
manchas, enquanto na outra não havia nada. 

 

 

 

 



Princípios Ativos da Aloe Vera 

 
A planta Aloe Barbadensis Miller, mais conhecida por Aloe Vera, contém uma 
adequada concentração de Acetil de Manosa (molécula de ácido acético de manosanas). 

Tem sido demonstrado cientificamente que esta substância activa denominada 
Acemannan (acemanose) produz efeitos muito positivos no corpo e células animais, 
especialmente ao nível gastrointestinal e do sistema imunitário. 

Tem sido também experimentado com sucesso em vários estudos com indivíduos que 
padecem de depressões várias imunológicas. 

Este ingrediente natural protege também a medula óssea dos danos provocados pelas 
toxinas químicas derivadas de drogas, tais como o AZT. 

As actividades biológicas do “Acemannan” presente na Aloe Vera normalizam o 
metabolismo a celular.  Tem também uma forte integração nas células do sistema 
imunitário, estimulando-o e activando os macrófagos, monócitos, anticorpos e células 
“T” (linfócitos derivados dos timócidos). Em nível dos intestinos, esta substância 
natural, actua como um potente agente antiinflamatório, neutralizando muitas enzimas 
más responsáveis pelos danos causados à mucosa do estômago. Dos constituintes 
presentes na planta de Aloe Vera, apenas o concentrado do látex, também denominado 
de “yellow sap” ou mais tecnicamente de Aloína, causa danos e habituação indesejáveis. 

O polímero “Acemannan” da Aloe Vera é também por excelência um agente viricida 
(agente activo contra infecções virais), e bactericida específico ou seletivo (destruindo 
apenas determinadas bactérias nocivas) para além de um fungicida natural. Este 
polímero também estimula a mobilidade intestinal, ajudando a mover as proteínas 
alergênicas do intestino delgado para o cólon. Todo este processo ajuda a normalizar o 
sistema gastrointestinal – Cólon. 

http://www.portaloe.com/blog/2007/09/04/acemannam-um-dos-principios-activos-da-
aloe-vera/ 

 



Indicações Dr. Alasdair Barcroft 

Os produtos Forever Living mais indicados para diferentes condições veterinárias, 
segundo o Dr. Barcroft. 

Abscessos Aloe Activator e Aloe First. 

Articulações inflamadas Aloe Activator, Aloe Heat Lotion e Aloe Vera Gel. 

Artrite Aloe Vera Gel e Aloe Heat Lotion. 

Catarro Aloe Activator (2 ou 3 gotas nas narinas 3x por dia). 

Conjuntivite Aloe Activator. 

Contusão Aloe Activator, Aloe vera Gelly e Aloe Lotion. 

Convalescença Aloe vera Gel. 

Coriza Aloe Activator (2 ou 3 gotas nas narinas 3x por dia). 

Cortes Aloe Activator, Aloe vera Gelly e Aloe vera Gel. 

Diarréia Aloe vera Gel. 

Distensão de ligamentos Aloe Activator, Aloe Heat Lotion e Aloe First. 

Distensões Activator ou Aloe First, mais Aloe Heat Lotion e Aloe vera Gel. 

Erupções Aloe Activator e Aloe vera Gelly. 

Faringite Aloe Activator. 

Feridas abertas Aloe Activator (para limpar) e Aloe vera Gelly. 

Feridas na boca Aloe vera Gelly. 

Feridas na garganta Aloe Activator e Aloe vera Gelly. 

Feridas nas patas Aloe Activator e Aloe vera Gelly. 

Infecções de garganta Associar 50 g de Activator e Aloe vera Gelly (na garganta 2x por dia). 

Infecções uterinas Aloe Activator e Aloe First. 

Infecções Aloe Activator, Aloe Lotion, Aloe Heat Lotion e Aloe vera Gel. 

Inflamações Activator e Aloe First mais Aloe Heat Lotion e Aloe vera Gel. 

Laminitis Aloe vera Gel. 

Picadas Aloe First e Aloe vera Gelly. 

Problemas de pele Aloe Activator, Aloe Lotion, Aloe vera Gelly e Aloe Própolis Creme. 

Queimaduras Aloe Activator e Aloe vera Gelly. 

Respiração difícil Activator, Aloe vera Gelly (no fundo da garganta) e Aloe vera Gel. 

Sangue na urina Aloe Berry Nectar. 

Sarcóides Aloe vera Gelly. 

Tosse Activator e Aloe Gelly (no fundo da garganta, várias vezes/dia). 

Tumefações Aloe Heat Lotion, Aloe vera Gel, Aloe vera Gelly, Aloe Activator. 

Tumescências dolorosas Aloe vera Gel, Aloe Activator e Aloe vera Gelly. 

Verrugas Aloe vera Gelly (Friccionado várias vezes por dia). 

Viroses Aloe vera Gel. 

Problemas Periodontais 

Problemas nos dentes e na gengiva são normalmente provocados por patologias 
sistêmicas, assim como os órgãos também podem ser afetados por doenças nos dentes e 



na gengiva – abscessos nos dentes podem também levar à morte. Por isso, tratamentos 
tópicos nem sempre são suficientes. 

De acordo com pesquisas desenvolvidas para o Aloe Vera of America, tanto o gel in 
natura, como o Aloe Activator e o Forever Bright Toothgel mostraram ter forte poder de 
inibição sobre a bactéria strep mutans – microrganismo de grande resistência e 
“matéria-prima” das placas dentárias. 

Portanto, como medida preventiva, recomendamos que os dentes dos cachorros sejam 
escovados com Aloe Vera Gelly ou Forever Bright Toothgel algumas vezes na semana. 

O excesso de tártaro dos dentes que atinge a gengiva causa sua retração, abscesso e a 
perda dos dentes. Esse problema pode ser revertido com aplicações de Aloe Vera Gelly, 
que não apenas combate as bactérias como promove a estimulação e regeneração dos 
tecidos da gengiva. 

Este quadro de gengivite, com pus já saindo da linha da gengiva (veja flecha), precisa 
ser inicialmente limpo com algodão embebido de Aloe Activator antes de a área ser 
revestida com Aloe Vera Gelly para que a infecção seja combatida, os tecidos mortos 
naturalmente eliminados e outros novos sintetizados. 

Caso uma intervenção cirúrgica seja necessária, o complexo de aminoácidos do gel de 
Aloe vera estabilizado promove o rápido crescimento de novos tecidos saudáveis. 

– a Clínica Holland jamais encontrou uma única contra indicação 
para o uso da Aloe vera nos animais – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aloe Vera na Veterinária 

Saúde Animal – A eficácia da Aloe Vera em tratamentos veterinários. A aloe vera, mais 
conhecida como babosa, é uma planta utilizada desde a  Antigüidade para promover 
saúde e beleza. 

Cada vez mais pesquisas pelo mundo asseguram a eficácia de suas propriedades, 
destacando-se as ações nutritivas (contém vários minerais, aminoácidos, enzimas e 
vitaminas), desintoxicante, reidratante da pele, digestiva, energizante, regeneradora 
celular, antibiótica, fungicida, queratolítica, coagulante, antiinflamatória (não contém 
cortisona) e inibidora da dor. 

Produtos de alta qualidade são elaborados com a estabilização da substância que fica no 
interior das suas folhas, gerando resultados surpreendentes em várias espécies animais. 
Os da empresa Forever Living Products são exemplos disso, trazendo o mais puro gel 
da babosa sob a forma de sucos, cremes, xampus, gel dental, etc. 

Um dos que mais utilizo em meus pacientes cães e gatos é o Gel de Aloe Vera puro, um 
suco que me permite controlar melhor os níveis glicêmicos de animais diabéticos, nutrir 
e fortalecer o sistema imunológico de animais enfermos, especialmente aqueles com 
quadros virais e os idosos com comprometimento neurológico. 

Animais com afecções urinárias se beneficiam com o suco de aloe vera acrescido de 
maçã e “cranberry” (uva do monte), o Aloe Berry Néctar, que propicia níveis adequados 
de ph, controle de infecções e dissolução de cálculos vesicais, como pôde constatar em 
um cão com obstrução uretral por cálculos de estruvita e carbonato de cálcio. 

Uma das situações mais dolorosas para meus pacientes é o comprometimento articular, 
como artrites e artroses, em que lhes proporciono um maior alívio de forma natural, sem 
uso de corticosteróides, através da ingestão contínua do suco de aloe vera adicionado de 
substâncias condroprotetoras como a glucosamina e a condroitina, o Forever Freedom, 
que nutre, lubrifica e regenera articulações doentes. 

As dermatopatias são, certamente, um dos maiores motivos de vindas ao consultório, e 
para elas, em conjunto ou não com outras terapias, tenho produtos de uso tópico à base 
de aloe vera, sob a forma de gel, cremes ou sprays, com excelentes efeitos cicatrizante, 
calmante e de regeneração celular, e com alto poder de penetração cutânea. O sabonete 
líquido e o xampu amaciam a pelagem, reduzem a queda de pêlos e são excelentes 
adjuvantes nos tratamentos de alergias, micoses, infecções bacterianas e seborréias. Seu 
ph é neutro, não irritando nem ardendo os olhos. 

Nós, veterinários, sabemos da importância em manter a saúde bucal de nossos 
pacientes, através dos procedimentos cirúrgicos mais adequados e também fazendo 
prevenção, especialmente no que concerne às doenças periodontais. Rotineiramente 
prescrevo Forever Bright, creme dental composto por aloe vera e própolis, que ajuda a 
reduzir a formação de placas e tártaros e a manter a saúde das gengivas. Não contém 
flúor nem agentes abrasivos, podendo ser ingerido pelos animais. 



Tendo ao alcance o extrato puro de aloe vera, sob a forma líquida, o ativador obtém 
êxito em tratamentos de infecções oculares e otites, bem como na rápida desobstrução 
de narinas de gatinhos com complexo respiratório e de papagaios “gripados”. 

Acredito que uma das principais virtudes de um bom profissional, seja a sua capacidade 
de tentar e querer melhorar sempre, de mudar quando necessário, de estudar, se atualizar 
e compartilhar suas experiências com os colegas seja na área que for, homeopata, 
alopata, etc. Todos buscaram um só propósito, de sermos respeitados e reconhecidos 
pelo nosso esforço. Isso nos leva, naturalmente, à qualidade do serviço médico 
veterinário que todos devemos prestar. 

Dra. Soraia B. de Carvalho  
Médica veterinária, formada pela FMVZ-USP em 1994 (CRMV-SP 8517). Atuação em 
Clínica de Pequenos Animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências Aloe Veterinária 

O uso da Aloe vera para o cuidado dos animais é um costume milenar. 
Na literatura do século XVII foram encontradas referências à “Aloe dos Cavalos” e ao 
boom que gerou na indústria de fundo de quintal devido ao rápido aumento na demanda 
do produto. 

Segundo as declarações do Dr. J. E. Crewe, em 1937, no Minnesota Journal of 
Medicine, a Aloe vera, embora de pouco uso para os humanos, era amplamente utilizada 
na veterinária. 

Mas só nos últimos quarenta anos estudos científicos passaram a verificar o quanto o 
conhecimento e as práticas transmitidas por tradição têm de verdadeiro a respeito da 
Aloe vera. Segundo o médico inglês Dr. Alasdair Barcrof, autor do livro Aloe vera – 
Nature’s legendary Healer[1], o número de veterinários que fazem uso do gel da Aloe 
vera estabilizada em suas clínicas vem aumentando, assim como o de proprietários de 
animais encantados com seus benefícios. 

Em 1975, o Dr. Robert Northway, de Van Nuys (Califórnia), relatava o sucesso 
alcançado no tratamento de 42 cães, 28 gatos e quatro cavalos, com tênia, atopia, uma 
infinidade de fungos, problemas nos ossos, articulações, tendinite etc., com os produtos 
à base do gel de Aloe vera estabilizado da Forever Living, e concluía que eles eram tão 
bons, senão superiores, aos medicamentos convencionais. Nessa mesma época também 
era grande o entusiasmo dos produtores de leite em relação ao gel da Aloe vera. 

Em 1985, o Dr. Richard E. Holland e o Dr. Bill C. Coats publicam o excelente livro 
“Creatures in our Care” (“Criaturas sob nossos cuidados”), levando ao conhecimento 
público os extraordinários benefícios por eles alcançados com os produtos à base de 
Aloe vera estabilizado da Forever Living na sua prática veterinária. 

Nessa publicação, com fotos coloridas e minuciosos detalhes, encontram-se 
documentados os mais diversos problemas de saúde com animais de pequeno e grande 
porte, tanto domésticos como de fazenda. 

O encontro do Dr. Holland, então preeminente veterinário de Minnesota, com a Forever 
Living Products se deu em 1979, época em que, desapontado com a falta de visão 
holística da veterinária moderna, ele buscava alternativas. 

Levando a linha completa de produtos para sua clínica, não tardou a constatar a 
infinidade de situações – dos ácaros nas orelhas dos coelhos ao útero virado das vacas – 
em que eles produziam surpreendentes resultados. 

O sucesso clínico da Forever Living Products junto aos animais põe fim à hipótese de 
que os processos de cura alcançados com a Aloe vera sejam psicossomáticos, pois os 
animais vivem fora da interferência dos processos mentais, embora saibam reconhecer o 
que lhes faz bem, como veremos no testemunho de um senhor contando que seu cão 
manifestava profunda alegria toda vez que ele pegava um tubo do creme Gel de Aloe 
vera. 



Outra lição a ser tirada do sucesso dos produtos da Forever Living na veterinária é o 
aspecto da metodologia que, mesmo empírica, pode servir de bússola para os humanos, 
pois, se atuam sobre os animais, igualmente funcionam para o nosso organismo. 
(Pessoalmente, depois de ter tomado conhecimento das várias situações em que os 
produtos foram utilizados com sucesso na veterinária, não hesito mais em fazer uso 
semelhante.) 

Problemas / Casco 

Caso 1 

Inicialmente o machucado foi aberto para facilitar a drenagem do pus e limpo com Aloe 
Activator. 
A área é, então, coberta com Aloe Vera Gelly e por uma bandagem. Cinco ou 7 dias 
depois, quando o curativo é aberto, pode-se observar que o processo de regeneração 
tissular está completo ou quase completo, ou seja, em metade do tempo se comparado 
aos tratamentos alopáticos. 

Caso 2 

A rachadura na pata do potro acabou afetando todo o pé. Tornou-se, então, necessário 
aparar 
toda a sola para remover os tecidos mortos. 
Uma vez limpa, a área é recoberta diariamente com Aloe Vera Gelly e protegida por 
uma bandagem. 

Em 10 dias a sola foi totalmente regenerada. Normalmente, aplicações freqüentes de 
medicamentos alopáticos amolecem os tecidos, retardando a regeneração do casco. Com 
a constante aplicação de Aloe vera, entretanto, acelera-se a síntese de novos tecidos. 

Caso 3 

O hematoma que se formou na sola do casco preciso A aplicação de Aloe Vera Gelly 
com uma bandagem fez com que em 24 horas a hemorragia já estivesse controlada. Um 
novo curativo com Aloe Vera Gelly, foi deixado no local por 7 dias. Foi drenado, 
através de uma incisão, para diminuir a pressão interna. Em menos de 10 dias o casco 
estava totalmente refeito. Se qualquer tratamento farmacológico tivesse sido aplicado, 
esse mesmo resultado não seria esperado antes de 30 dias. 

 

 

 

 

 

 



Aloe Uso Veterinário 

ALOE VERA NO USO VETERINÁRIO. A eficácia do Aloe no uso em animais parece 
ser evidente por si mesmo. Na realidade, a sua credibilidade clínica repousa nos 
resultados notáveis de seu uso em animais de testes de laboratório, não apenas nos 
estudos toxicológicos, mas também sobre animais e sobre culturas de tecido animal em 
vários exames bacteriológicos. 

Há várias razões para tratar os animais com Aloe, mas dentre elas e talvez a mais 
importante, porque elas ajudam a responder o desafio de que o tratamento com Aloe 
Vera é primeiramente “mental”, isto é, uma cura psicossomática, para problemas 
psicossomáticos. “A mente simplesmente decide se ela deseja fazer o corpo ficar bem. 

“O corpo não tem escolha”, é o repúdio que nós freqüentemente ouvimos os puristas 
fazerem sobre a planta que cura. Nos respondemos a isto, fazendo uma simples 
observação que os animais não podem fazer escolhas mentais ou morais entre diferentes 
tipos de tratamentos. 

Quaisquer que sejam os tratamentos a que eles sejam submetidos devido a suas doenças 
reais, não podem vir do poder de suas mentes porque seus níveis de inteligência não 
capacitam estes animais e perceberem os traumas que os envolveram. Quaisquer que 
sejam os tratamentos que eles recebam terão sucesso pela virtude deste tratamento e não 
porque seja um placebo disfarçado em remédio. 

A segunda razão é um método empírico amplamente usado: qualquer coisa que funciona 
nos homens, funciona nos animais e vice-versa. Nas necessidades similares de 
tratamento com animais, o Aloe Vera, é também bactericida, virucida e fungicida, 
antiinflamatório, nutritivo, emoliente, penetrativo e excelente na renovação de tecidos 
lesionados, tanto na sua atividade enzimática, quanto através do aminoácido composto. 

Num relatório de 1975, o Dr. Robert Northway, de Van Nuys, Califórnia, usou produtos 
de Aloe é também bactericida, virucida e fungicida, antiinflamatório, nutritivo, 
emoliente, penetrativo e excelente na renovação de tecidos lesados, tanto na sua 
atividade enzimática quanto através do aminoácido composto. Além disso, ele é uma 
excelente modalidade de tratamento para ossos, articulações e tendinites (problemas 
comuns na raça eqüina). Sua ampla extensão de potenciais habilita tanto os veterinários 
como leigos a tratar todos os tipos de animais desde os bichinhos de estimação até 
criação de gado. Uso em Eqüinos Nos últimos anos surgiu interesse no potencial 
médico da planta e isso também passou para a Medicina Veterinária. 

Os produtos de Aloe Vera são promovidos pelo tratamento de animais e há fornecedores 
que trabalham para promover produtos de uso em cavalos e animais de granja (aves e 
coelhos, por exemplo). Apenas das reservas, resolvemos utilizar uma quantidade do gel 
para avaliar o produto em condições específicas, usaram-se duas formas de extrato do 
Aloe Vera nos casos clínicos com eqüinos: um gel oral (misturado com alimentos) e um 
gel tópico como loção epidérmica. Os casos epidérmicos foram tratados usando Aloe 
Vera, com base em experiência estabelecida com outros produtos tópicos, usou-se o 
extrato da planta em lesões que respondem de forma previsível a outros medicamentos e 
comparam-se os resultados. Para o Gel oral, elegeu-se a síndrome de letargia, que quase 



não tem respondido à terapia normal e que oferecia a oportunidade de explicar aos 
clientes que se usaria o Aloe Vera porque havia pouco a fazer com medicamentos 
tradicionais. 

Cavalo afetado por essa doença tem contagem de leucócitos inferior à normal quando 
comparados a cavalos de idêntico tipo, idade e condições. Freqüentemente, tem bom 
apetite e podem estar em boas condições. Tem pouca tolerância a exercícios e estar 
letárgicos nos estábulos. Alguns cavalos mostram uma anemia concomitante. A doença 
poderia ser secundária de infecção respiratória virótica ou bacteriana, mas em outros 
cavalos não havia uma causa óbvia e o dono simplesmente informava que o cavalo 
estava decaído e fraco. 

Devido a semelhança com as síndromes humanas pós-viróticas ou virose persistente, 
pensou-se que o responsável fosse um agente virótico, mas até agora não se produziu 
isolamento ou identificação de nenhum vírus. Sem nenhum tratamento, alguns cavalos 
se recuperariam com descanso e tempo, mas outros ficariam letárgicos por meses até o 
final. 

Nessa experiência, suplemento multivitamínico, antibiótico e terapias normais 
fracassaram. Foram tratados casos de leucopenia persistente e letargia com gel de aloe 
vera em uma proporção de 240 ml por dia de 3 a 5 semanas. Todos os cavalos incluídos 
no teste tiveram leucopenia e depressão, mas sem outros sinais de doenças ou infecção. 

Alguns receberam previamente outros tratamentos, inclusive multivitaminas e 
imunoestimulantes, como extrato de paredes de células de bactérias ou levamisole. 
Nenhum dos cavalos recebeu tratamento coincidente enquanto se tratava com Aloe 
Vera. Os resultados indicam que significativa porção dos cavalos responde à medicação 
com Aloe oral. 

Nos animais que mostraram aumento no total de leucócitos, houve também aumento na 
vitalidade e tolerância de exercícios. Os animais que não melhoraram foram separados 
para descansar mais. Estes resultados são significativamente melhores que os de 
experiência com outros tratamentos ou só com descanso. BIOGRAFIA: Barcroft, 
Alasdair. Aloe Vera – Nature’s legendary Healer. Souvenir Press Ltd, London, 1996. 

 

 

 

 

 



Terapias Alternativas 

Em todo o mundo se observa hoje atitude em relação à saúde e ao bem-estar. Existe 
uma crescente consciência em favor de uma medicina mais preventiva que curativa, ao 
mesmo tempo em que as pessoas se voltam para terapias e remédios capazes de 
melhorar a saúde do indivíduo, sem agredir o corpo. 

A adoção destas medidas já trouxe mudanças significativas para a situação da saúde da 
Índia, China, Cuba e de vários países Africanos, e começa a esboçar-se no Brasil que 
possui um modelo de assistência médica e hospitalar que está muito a quem das suas 
reais necessidades. O mundo inteiro assiste, enfim, à multiplicação de clinicas 
naturalista, hospitais alternativos e mistos. A homeopatia é ensinada nas principais 
escolas de Medicina e os recursos alternativos de tratamento, até mesmo no campo da 
psicoterapia, são recomendados pela própria Organização Mundial da Saúde. 

Terapias como as dos florais, hoje são homologadas pela OMS. Em países 
desenvolvidos como a Alemanha, Estados Unidos, etc., já existem cursos superiores de 
Medicina Tradicional Holística, mostrando que estamos voltando novamente para as 
origens do passado, quando tratavam as pessoas com ervas, com barro, água, alimentos 
orgânicos, tendo uma eficácia comprovada. 

Na capa da revista super interessante de Maio/2001, estavam as terapias alternativas. 
Esta reportagem nos trouxe dados que mostram sua grande evolução no mundo. Entre 
eles estão: 

- Neste momento, cerca de 200 hospitais americanos já utilizam Terapias não-alopáticas 
para complementar o tratamento de seus pacientes. 

- Nos EUA, 35% da população já freqüentam consultórios de homeopatas e outros 
terapeutas que não fazem uso de drogas químicas. 

- Atualmente, 75% das escolas de medicina dos EUA oferecem Cursos de 
especialização em terapias alternativas ou desenvolvem estudos sobre o tema. 

- Na França, estima-se que 82% dos pacientes superpõem a seus tratamentos na 
medicina oficial as terapias alternativas. 

- A “Medicina Holística” movimenta 30 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. 

Estes fatos nos trazem a certeza de que a Medicina Natural, as Terapias Alternativas são 
um caminho para um novo tempo, em que o ser humano, ao invés de agredir e tentar 
dominar a natureza saberá aproximar-se dela para aprender as verdades e os valores 
mais profundos que a mente pode alcançar. 

Há muitos anos o homem procura desvendar os mistérios filosóficos e fisiológicos da 
vida humana e procura encontrar resposta pesquisando o que mais belo foi dado por 
Deus, o corpo humano. 



As terapias alternativas, nos dias de hoje não são mais um sonho de quem sempre optou 
por cuidar de seu corpo com tratamentos não agressivos, mas é uma realidade que já 
está no seu dia-dia, em jornais, revistas e programas de televisão. Antigamente, quando 
era colocada alguma matéria na mídia referente a tratamentos naturais, imediatamente 
era ridicularizado, chamado de charlatanismo. Este tipo de procedimento pode chamar 
de o primeiro passo de uma verdade. O segundo passo da verdade é quando ela passa a 
ser combatida, pois esta incomodando alguém, e o terceiro passo, ela se torna verdade. 
Podemos afirmar sem dúvidas que as terapias alternativas hoje já não são mais 
ridicularizadas ou chamadas de charlatanismo. Hoje são combatidas, porque estão de 
alguma forma interferindo em procedimentos de terceiros. 

Com certeza, podemos afirmar que estamos bem perto do dia em que as terapias 
alternativas serão reconhecidas oficialmente por todos, como um grande auxílio na 
melhora da saúde e qualidade de vida de milhões de pessoas no mundo inteiro 

PORQUE USAMOS COMPLEMENTOS ? 

Porque Entramos em Desequilíbrio ? 

A grande parte da população existente no mundo possui algum tipo de desequilíbrio em 
sua saúde. O grande problema é que essa grande maioria não sabe realmente como pode 
ter uma saúde plena. O que não sabemos é que a natureza nos deu uma grande força 
curativa que está dentro de nós, que é o nosso “sistema imunológico”, então, para que 
tenhamos uma melhor qualidade de vida em nossa saúde, temos que cuidar desta força 
interna. 

Segundo os especialistas em saúde, existem 4 grandes causadoras das disfunções 
encontradas hoje: (1) intoxicação endógena e exógena (2) alimentação inadequada (3) 
problemas psicossomáticos (4) fatores genéticos – responsável somente por 2% dos 
desequilíbrios. 

Quando estudamos Biologia na escola aprendemos que somos feitos de células, que 
precisam de nutrientes específicos para viver bem. Os principais são: vitaminas, 
minerais, proteínas, gorduras, açúcares, água, oxigênio. Para que esses nutrientes 
cheguem a célula, precisamos ter diariamente uma alimentação adequada, além de 
mantermos em bom estado, nosso sistema gastrintestinal, que é o responsável em levar 
estes nutrientes para nosso organismo. 

Infelizmente, o homem inconscientemente começou a agredir a natureza e a si próprio 
intoxicando seu corpo prejudicando as funções fisiológicas do seu organismo, 
interferindo na absorção dos nutrientes necessários para que as células de defesa estejam 
funcionando corretamente, impedindo o combate ao agressor. Como acontece esta 
agressão? 

- Agressão a Natureza 

Através da poluição do ar e água; queimadas; erosões; camada de ozônio, etc. 

- A Si Próprio 



Intoxicação com agrotóxicos e metais pesados; intoxicações com drogas lícitas (álcool, 
cigarro, medicamentos) ou ilícitas (cocaína, maconha); alimentos com conservantes, 
acidulantes, corantes, conservantes, hormônios sintéticos, etc. 

Para que nossas células comecem a receber os nutrientes corretamente, o primeiro passo 
é começarmos a desintoxicar (equilibrar os principais órgãos de eliminação) nosso 
corpo e depois colocar o nosso sistema gastrintestinal funcionando corretamente (PH 
ideal – flora intestinal em bom estado – absorção dos nutrientes equilibrada) com 
nutrientes adequados, além do equilíbrio do sistema respiratório que é de fundamental 
importância para a oxigenação celular. O oxigênio e os nutrientes serão levados a nossa 
corrente sanguínea, e finalmente chegarão ao seu destino, que é as células. 

Para que estas nutrientes cheguem as nossas células é importante que nossos capilares 
onde são feitas as trocas de substâncias essenciais, por resíduos das células, estejam 
funcionando adequadamente e segundo o Dr. Michael Pauser (Alemanha), os capilares, 
tem um papel decisivo no surgimento de mais de 100 desequilíbrios, dentre as quais 
alguns crônicos, com milhões de vítimas, como por exemplo, câncer, angina pectoris, 
fibromialgia, etc. Dr. Pauser diz que o Aloe Vera é uma das principais plantas 
conhecidas que tem o poder para equilibrar o funcionamento dos capilares. 

Com as células bem alimentadas, significa que nosso sistema imunológico está pronto 
para combater qualquer elemento hostil ao nosso organismo. 

Porque usarmos Complementos ? 

Os complementos nutricionais são nos dias de hoje uma grande ajuda para que haja uma 
desintoxicação e conseqüentemente um aporte de nutracêuticos. Países de primeiro 
mundo como os Estados Unidos, Alemanha, Japão e França, estimulam o uso de 
complementos alimentares por sua população, fazendo que entendam que a melhor 
maneira de ser ter uma boa saúde é mudando seus hábitos alimentares, nutrindo as 
células, que permitem que o sistema de desintoxicação do organismo elimine seus 
resíduos metabólicos e toxinas, diminuindo a chance de adquirirmos problemas 
degenerativos, do sistema imunológico e outros. 

CUIDADO: A opção pelo uso de complementos alimentares também requer cuidadosa 
atenção com a qualidade do produto, já que aparentemente todos são iguais. É preciso 
ter certeza da idoneidade do fabricante, pois só ele é capaz de testar cada carregamento 
de matéria-prima que recebe para ter certeza de que seus princípios ativos encontram-se 
realmente presentes ou de que ela não se encontra contaminada por fungos, por 
exemplo. 

 

 

 

 



Compra de Aloe vera 

FATORES IMPORTANTES A CONSIDERAR NA ESCOLHA DO SUCO DE ALOE 
VERA 

Antes de adquirir um Suco de Aloe Vera, devem ser considerados vários fatores, que 
vão influenciar decisivamente nos resultados que se espera obter, ao utilizá-lo como 
complemento nutricional. São eles: procedência, composição e embalagem. 

Esses fatores são de grande importância, pois deles depende se o suco escolhido trará ou 
não resultados benéficos para a saúde. Deve-se conferir a procedência, a composição e a 
embalagem, para se ter a certeza de qual será a vida útil do produto e se os resultados 
esperados poderão ser atingidos. 

Sem esta avaliação, pode-se ficar a mercê de produtos que prometem mas não 
cumprem. De que adianta gastar dinheiro e tempo, tomando um suplemento com o qual 
se espera obter melhor saúde e, no final, não se conseguir nenhum resultado ? 

1. Procedência: quanto à procedência, deve ser observado: 
1- Qual o tipo de Aloe Vera? São mais de 240 tipos catalogados e os mais conhecidos e 
usados pelas indústrias são: 
• Aloe Vera Barbadensis Miller, também conhecida como Linne,Vulgaris, ou Curaçau, 
ou Aloe Vera Perryi Baker, ou Socotrina ou Zanzibar; 
• Aloe Vera Ferox ou Cape Aloe (é uma árvore); 
• Aloe Vera Saponária ou Arborensis, muito usada no Japão, para cosméticos. 
De acordo com inúmeras pesquisas, a Aloe que tem o maior teor medicamentoso é a 
Barbadensis Miller, que é chamada de “a verdadeira Aloe” e que possui a maior 
quantidade de gel. 
2- Para serem usados como suplemento nutricional, na forma de suco (uso interno), os 
estudos se restringem a duas espécies: Barbadensis Miller e Arborensis. 
3- As pesquisas realizadas sobre o uso da Aloe Vera, em geral, concluem: 
• uso interno e externo, com ressalvas para o tipo Arborensis, quando ingerida. 
• sem efeitos colaterais, para uso interno, quando usada SEM A CASCA e uso externo 
sem problemas (com ou sem casca), para o tipo Barbadensis Miller. 
4- O local das plantações é outro fator de grande peso para se ter um produto bom e 
confiável: 
• O tipo de solo onde está plantada a Aloe, já foi utilizado para outra cultura agrícola? 
Como era tratado (com agrotóxicos, pesticidas, herbicidas) ? 
• Na atual plantação, qual o nível de toxinas a que estão expostas as plantas ? Existem 
plantações próximas, onde se faz uso de agrotóxicos ? Esses produtos atingem as 
plantações de Aloe pelo lençol freático ou pelo vento ? A plantação está muito perto da 
poluição de cidades ou estradas ? Como se combatem as pragas ? 
• A Aloe precisa ser cultivado em um ambiente limpo para poder desenvolver suas 
características benéficas ao nosso organismo. Se o ambiente é demasiado impróprio 
(toxinas), ela perde a força se defendendo deste ambiente. 
• Qual o controle de qualidade que se pratica ? Existe fornecedor único ou são várias 
plantações diferentes que vendem para o fabricante? Que idade tem as plantas de onde 
são tiradas as folhas? O amadurecimento (ponto biológico) é fundamental para se ter um 
produto eficaz. 



5- Outro fator importante é a distância que se tem entre as plantações e o local onde a 
Aloe é industrializada. Como ela se oxida muito rápido, a distância, o modo como é 
colhida, o ambiente da fábrica, o maquinário e a maneira como é processada e 
estabilizada, contribuem para a perda de ingredientes de valor inestimável para o corpo. 
6- Qual o órgão que controla ou atesta a qualidade do produto ? Possui o selo do IASC 
(Conselho Científico Internacional da Aloe), que é atualizado anualmente e que 
comprova, tanto a procedência como a qualidade do produto ? Tem aprovação de 
entidades extremamente rigorosas no quesito qualidade, tais como KOSHER (judeu) e 
ISLAMIC SEAL (muçulmana)? 
Todos esses quesitos, relativos à procedência da Aloe, são importantes para se ter a 
certeza de que o suplemento nutricional foi feito de uma planta adequada e sem perder 
suas propriedades. 

2. Composição: segundo ponto ao qual se deve prestar muita atenção: 
1- Qual a porcentagem de Aloe na composição final do produto? Quanto maior a 
quantidade de gel, melhor será a resposta do organismo à ingestão desse suplemento. 
2- Qual o teor de casca no suco ? Este teor influenciará e restringirá o uso do produto, 
porque o organismo humano não digere a celulose, que é o maior componente da casca 
da Aloe. Caso o teor de casca seja alto uma restrição, por exemplo, seria tomar o suco 
durante um período e ficar sem tomar no outro, para dar chance ao organismo de 
eliminar a celulose consumida. 
3- Qual o teor de “aloína”? O produto pode ter, no máximo, 6% de aloína em sua 
composição. Mais do que essa percentagem, aparecem efeitos colaterais indesejáveis e 
contra-indicados. 
4- Qual a quantidade de água adicionada ao produto? É um suco ou um refresco? 
Quanto mais água, menor a resposta do organismo. A Água somente aumenta o volume 
do produto e não as suas propriedades. 
5- 100% estabilizado? Ou seja, no processo de estabilização não se perdeu nada da sua 
composição original ? Não foi adicionado nenhum produto químico ou sintético que 
possa modificar, ou mesmo eliminar as propriedades da Aloe ? 
6- Quantos ingredientes fazem parte deste suplemento? Quanto mais puro melhor!!! 
Todas estas perguntas devem ser feitas antes de se adquirir um suco de Aloe, para se ter 
a certeza de estar consumindo algo de real valor para a saúde do corpo. 

3. Embalagem: esse terceiro ponto é importantíssimo. Ele dirá por quanto tempo você 
terá um bom produto em suas mãos: 
1- A embalagem não pode jamais ser feita de um material que deixe passar calor ou luz, 
por exemplo, vidro, plástico ou celulóide. A Aloe perde as propriedades quando exposta 
ao calor e a luz. 
2- Qualquer metal que fique em contato com a Aloe, tanto na tampa como no frasco, faz 
com que ela se oxide rapidamente. A oxidação altera toda sua composição, fazendo com 
que as vitaminas, minerais e enzimas se percam totalmente. 
3- A maneira como foi lacrada a embalagem assegura uma vida útil maior ou menor, e 
dela depende a segurança de que o produto chegou às suas mãos exatamente como saiu 
da fábrica. 
4- 0 prazo de validade do produto está totalmente ligado à embalagem e ao seu lacre. 
Conclui-se, portanto, que vários fatores têm que ser levados em conta, pois influenciam 
profundamente o resultado a ser obtido com o uso da Aloe como complemento 
nutricional: Procedência, Composição e Embalagem. Eles são de grande importância 
para assegurar-se de: 



• não correr riscos de ter efeitos colaterais indesejáveis; 
• que o produto adquirido tenha uma vida útil, de acordo com a quantidade adquirida; 
• que os resultados esperados pelo organismo sejam seguros; 
• que o prazo de validade esteja dentro dos padrões pré-estabelecidos pelos órgãos 
competentes; 
• e, principalmente, que a relação custo/benefício (preço X resultado) oferecida pelo 
produto seja justa. 
Quando as pessoas vão às compras, sempre escolhem os melhores legumes, as frutas 
mais bonitas e os produtos de melhor qualidade para as suas famílias, a um preço justo 
!!! 
Este mesmo cuidado e atenção deve-se ter em mente ao se escolher um suco de Aloe 
Vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ajude divulgando esse material. 

www.harmonianatureza.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Patente de estabilização da aloe 
http://www.sbrt.ibict.br 

 
 
Assunto 

 
Produtos Químicos 

 

 
Palavras-chave 

 
Aloe vera; estabilização a frio; gel. 

 
Identificação da Demanda 

 
Como realizar estabilização a frio no gel de Aloe Vera em escala industrial e semi-
industrial? Utilização em   experimentos acadêmicos para trabalho cientifica sobre 
as propriedades medicinais do Aloe Vera para aplicação em comunidades carentes. 

 

 
Solução apresentada 

 
A  obtenção  e  estabilização  do  Aloe  Vera  devem  ser  a  frio  para  reter  a  sua  maior  
eficácia.  Se  forem utilizadas  altas  temperaturas  durante  qualquer  parte  do  
processo  de  produção  dos  produtos  de  Aloe Vera, os numerosos constituintes ativos 
terapêuticos naturais contidos no Aloe Vera serão destruídos. 

 
O gel de   Aloe Vera é muito instável e pode se oxidar facilmente. Bill Coats, 
fundador da Aloe Vera of América,  descobriu  e  patenteou  a  técnica  de  
conservação  do  gel  mais  sofisticada  que  existe  na atualidade. 

 
Esta  técnica  consiste  em  descansar  o  gel  dentro  de  cubas  em  temperaturas  
precisas,  enquanto  se adiciona  vitamina  C,  vitamina  E  e  Sorbitol  para  impedir  a  
oxidação.  O  gel  resultante  é  perfeitamente estável  e  é  conservado  durante  anos  se  
acomodado  em  recipientes  opacos  e  fechados.  Uma  vez abertos devem ser 
conservados no frio e utilizados em aproximadamente um mês. 

Os métodos de estabilização encontrados são 

patenteados, a exemplo: Product and process for 

stabilizing Aloe Vera gel 
United States Patent  7,033,620 
Maughan, et al.  April 25, 2006. 
Inventors:  Maughan; Rex G. (Paradise Valley, AZ); Poore; Roger A. (Rockwall, TX); 
Phan; Ben V. 



(Garland, TX) 
Assignee: Aloe Vera of 
America, Inc. (Dallas, TX) 
Appl. No.:  448044 
Filed:  May 28, 2003 
Fonte: http://patft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html 

 

 
Controlled temperature process for manufacturing of improved stabilized aloe vera 
United States Patent  4,446,131 
Maughan  May 1, 1984 
Inventors:  Maughan; Rex G. 
(Tempe, AZ) Assignee: Aloe 
Vera of America, Inc. (Dallas, 
TX) 
Appl. No.:  386702 

Filed:  June 9, 1982 
Fonte: http://patft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html 

 

 
Conclusão e recomendações 

 
Sugere-se a consulta ao site de patentes:
 http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph- 
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch- 
adv.htm&r=0&f=S&l=50&d=PTXT&Query=%22aloe+vera%22,  onde  se podem  obter  
informações  mais 
Detalhadas sobre processos de estabilização do gel de Aloe Vera. 
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Sucos da Forever Living 
Nuno Matos Fisioterapeuta – Naturopata 

 
A civilização humana desde tempos imemoriais utiliza as plantas para fins 
medicinais. Deriva quer de conhecimentos ancestrais quer da investigação mais 
recente. Algumas dessas plantas chegaram até aos nossos dias com um papel 
importante na saúde humana. 

 
Dentro de todas as plantas conhecidas aquela que mais se destacou ao longo de 
todos estes anos é certamente o Aloe Vera. Tem sido notório o impacto na indústria 
nutricional – todos os super- mercados, farmácias ou lojas de produtos naturais 
que contém suplementos alimentares, dermocos- méticos ou outros artigos 
apresentam produtos que contêm Aloe Vera na sua composição. 

 
Dentro de todos os gamas existentes de produtos à base de Aloe Vera, são os sumos 
dos que têm uma maior variabilidade de oferta no mercado e que vai, desde 
produtos certificados pelo Conselho Internacional para a Ciência do Aloe (IASC) até 
aos sumos caseiros preparados e distribuídos paralelamente. 

 
Neste contexto importa esclarecer o leitor das eventuais diferenças entre a oferta 
existente no mercado e a importância de um sumo de Aloe Vera em relação a 
um outro. 

 
O Aloe Barbadensis Miller ou Aloe Vera é a matéria-prima dos sumos da Forever 
Living Pro ducts (FLP) por ser aquela que apresenta maior número de propriedades 
medicinais e benefícios para a saúde. Contudo, deve-se ter em conta que algumas 
marcas e muitos dos produtos artesanais são realizados com outras espécies de 
plantas da família das Aloáceas e gêneros Aloés. A mais cor- rente se trata do Aloe 
Arborences, muito comum no nosso país. 
 

No que concerne à parte da planta utilizada para a concepção dos sumos de Aloe Vera 
também existe uma grande variabilidade. São comuns a todos os sumos que as partes 
utilizadas sejam as folhas carnudas do Aloe Vera. No entanto, é de realçar que há 
diferença entre a utilização da folha integral e apenas o seu Gel. 
 
Uma folha de Aloe Vera é composta por três partes principais; a mais externa, conhecida como 
casca a qual, cientificamente, corresponde à epi- derme sendo esta composta essencialmente por 
celulose e fibras; a segunda camada é o azebre ou látex, que é um conjunto de compostos químicos 
da classe dos glicósidos antraquinónicos que têm significativas propriedades laxantes, contudo, 
em doses moderadas a altas são tóxicos e responsáveis por alguns problemas gastrointestinais; por 
último, mas não menos importante, encontra-se a parte central da folha correspondente ao parên- 
quima e que adopta o nome de gel. 
 
É neste gel que estão a grande maioria das substâncias medicinais e que determinam 
as propriedades benéficas do Aloe Vera, as quais têm sido objeto de estudos 
científicos, nos últimos anos. Assim, depreende-se que os sumos de Aloe 
Vera deverá conter, em grande medida, o gel de Aloe Vera em detrimento da casca e do látex. Os 
sumos da FLP assim o são. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Existe ainda um passo determinante para a separação dos três componentes da folha e 
que se prende com a separação do gel do látex que deverá ser realizado a frio e sem o 
uso de solventes para não ocorrer a contaminação do gel por bactérias ou a perda das 
suas propriedades. A FLP utiliza um processo de separação patenteado e a frio, sem 
solventes. 
 
Uma outra medida importante no momento da escolha de um sumo de Aloe Vera 
deverá ser a quantidade desta substância presente no sumo. Na análise da lista de 
ingredientes o Aloe Vera deverá estar no topo da lista, ou seja, em primeiro lugar. Um 
bom indicador de qualidade será a presença do selo da IASC que determina o 
conteúdo, pureza e qualidade do sumo de Aloe Vera que está a comprar. No que 
respeita aos sumos da FLP estão todos os certificados pela IASC e no caso do Aloe Vera 
Gel contém 97% de Aloe Vera puro estabilizado a frio. 

 
Apesar de longa e minuciosa a lista de aspectos a considerar num sumo de Aloe Vera 
ainda existe mais alguns aspectos importantes os quais não estão relacionados 
diretamente com a planta. 

 
O primeiro relaciona-se com os excipientes utilizados. Estas substâncias servem para 
estabilizar e manter as propriedades do sumo ao longo do tempo, para que possam ter 
um prazo de validade razoável e não se deteriorem depois de abertos. Funcionam 
muito como conservantes, estabilizantes e antioxidantes. A FLP tem o cuidado de 
utilizar excipientes os mais naturais possíveis e em quantidades mínimas, tanto quanto 
necessárias. Este aspecto contrasta com outras empresas que utilizam excipientes 
artificiais ou bebidas destila- das como brandy, uísque, conhaque ou cachaça. Alguns 
sumos de Aloe Vera são denominados de xaropes - o que os faz diferir dos primeiros é 
A presença de grandes quantidades de açúcar ou outro edulcorante que dá sabor doce 
e serve para conservar. 

 
O segundo elemento importante de um sumo de Aloe Vera é a sua embalagem. Esta tem 
como função condicionar o produto e é o aspecto externo que o consumidor vai ter à 
sua disposição. A embalagem deve ser opaca para evitar que a luz natural não degrade o 
conteúdo. O vidro escuro ou opaco pode ser uma solução. Contrariamente, recipientes 
em PVC, vulgo plástico ou PET não serão as melhores opções. 

 
A FLP utiliza embalagens de polipropileno (PP) que contêm uma fina camada de 
oxigênio e que ajuda a prevenir o Aloe Vera da oxidação. Estas embalagens estão 
preparadas para o processo de reciclagem. 
 
Conforme vimos, existem muitos fatores capazes de nos condicionar para a compra de 
um sumo de confiança à base de Aloe Vera. 
 
Facilmente o leitor entendeu que a gama de sumos da FLP tem como denominador 
comum o Gel de Aloe Vera processado sob os mais rigorosos controles. Será por 
excelência a melhor opção do mercado até porque não fosse a FLP o maior produtor do 
mundo de produtos à base de Aloe Vera. 

 

 

 

 

 

 

 



A Forever Living foi a primeira companhia a receber a certificação do 
“International Aloe Science Council”, que garante a qualidade desta polpa de 
aloe. 

Dez boas razões para beber Aloe vera: 

1 – Saúde e higiene da boca contribuindo nos dentes e gengivas. 

2 – Fornece alívio rápido. 

3 – Ajuda na digestão. 

4 – ajuda aumentar as defesas do organismo. 

5 – Limpeza do aparelho digestivo. 

6 – Manutenção de uma pele saudável. 

7 – Dose diária de minerais. 

Cálcio, Sódio, Ferro, Potássio, Crómio, Magnésio, Manganésio, Cobre e Zinco. 

8 – Dose diária de vitaminas. 

A polpa contém as vitaminas A, B1, B6, B12, C e E, Àcido Fólico e Niacina. 

9 – Propriedades antiinflamatórias. 

10 – O nosso organismo não consegue produzir oito destes aminoácidos 
essenciais, os quais podem ser encontrados na planta de Aloe Vera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para ser um (a) Distribuidor (a) /Consumidor (a) dos produtos 
FOREVER, você precisa ser patrocinado (a) por um (a) Distribuidor 
(a). Por isso siga os seguintes passos: 

Clique no link abaixo e acesse o site oficial da Forever Living Products, nele você 

encontrará mais informações sobre a empresa e os produtos, clique em: 

“SEJA UM DISTRIBUIDOR OU CONSUMIDOR ” para efetuar seu cadastro  

http://www.foreverliving.com.br/distribuidor/357/claudio/ 

Preencha o formulário com as suas informações pessoais e as minhas seu futuro 
Patrocinador. 
Que são: N° FLP: 550000808357 – Nome: Claudio Gomes da Silva Leite 

Atenção! 

Após preencher o formulário de cadastro, você irá receber um email com um link de 
confirmação. 
Se não estiver na sua caixa de entrada, vá ao seu SPAM ou Lixo de Eletrônico. 

Clique no Link de ativador para fazer a sua primeira compra de produtos (com 
valor mínimo de R$132,00 + taxa de entrega). 

Após estar concluído o pagamento, você receberá um n° de identificação na 

Forever Living e informação sobre o prazo de entrega dos produtos. 

Por favor faça contato é necessário o envio do contrato da empresa assinado 
para dar entrada na sede da empresa reconhecendo ser um novo (a) distribuidor 
(a) ou consumidor (a) em até 30 dias após a primeira compra. 

Nas compras pela internet a empresa aceita depósito em conta corrente ou cartão 
de crédito (mais prático). Dúvida entre em contato claudio@harmonianatureza.com.br 
ou http://harmonianatureza.com.br/contato/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajude divulgando esse material. 

www.harmonianatureza.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


