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5 Antifúngicos Naturais 
Que Combatem a Candidíase 

 
Direitos Autorais 

 
Copyright © 2017 ViverSemCandidiase 

 
Todo o conteúdo contido deste livro é de propriedade do site Viversemcandidiase.com 
 
A reprodução, cópia ou qualquer outra forma de uso do conteúdo contido no livro é 
estritamente proibida. O uso indevido do conteúdo ou distribuição ilegal serão processados 
legalmente. 
 
Nota: O proprietário deste livro pode criar uma cópia impressa deste livro eletrônico para 
seu uso pessoal. 
 

ESCLARECIMENTO 
 
O livro “5 Antifúngicos Naturais Que Combatem a Candidíase” destina-se a servir apenas 
como um recurso e guia educacional. Este livro, as ideias, programas e sugestões aqui 
contidas não têm o objetivo de substituir uma consulta com um médico ou profissional de 
saúde. 
 
O leitor deve consultar regularmente um médico com questões relacionadas a sua saúde e 
particularmente com relação a quaisquer sintomas que podem exigir diagnóstico ou 
atendimento médico. 
 
Nem o autor nem o editor estão empenhados em prestar aconselhamento ou serviços 
profissionais ao leitor. Todas as questões relativas à saúde exigem supervisão médica. As 
mulheres que estão grávidas ou amamentando devem perguntar ao seu profissional de 
saúde antes de utilizar quaisquer sugestões discutidas neste livro. 
 
O autor e o editor não serão responsáveis e especificamente negam qualquer perda, lesão 
ou dano alegadamente decorrente de quaisquer informações ou sugestões contidas neste 
livro. 
 
O autor e editor também não são responsáveis pelas necessidades específicas de saúde ou 
alergia do leitor que podem exigir supervisão médica ou por quaisquer reações adversas às 
receitas ou produtos contidos neste livro. É responsabilidade do leitor garantir que suas 
próprias necessidades de saúde e médicas sejam atendidas. 
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"Que seu remédio 
seja seu alimento, 
e que seu alimento 
seja seu remédio" 

 

Hipócrates (460-377 a.C.) 
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5 Antifúngicos Naturais Que Combatem A 
Candidíase 
 
As plantas têm seus próprios sistemas imunológicos, assim como nós. Elas geram 

compostos que impedem os fungos de atacá-las. Essas propriedades antifúngicas 

naturais também podem ser úteis para os seres humanos, tanto na forma de 

suplemento quanto incorporadas em nossas dietas. 

 

O uso de antifúngicos naturais pode ajudar no tratamento completo da candidíase e 

trazer alívio aos principais sintomas. 

 

Utilize estes 5 poderosos antifúngicos naturais para acelerar o seu tratamento 

contra a Candidíase: 

 

1 - Alho 

 
 

Estudos mostraram que o alho é eficaz contra organismos que causam doenças 

como a cândida. Além do uso como antifúngico, o alho pode apoiar seu sistema 

imunológico, reduzir o colesterol e ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. 
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Como Tomar o Alho 

 

O alho pode ser facilmente adicionado às suas receitas, especialmente com 

vegetais e carnes. A vantagem é que o alho é uma opção barata e pode ser 

utilizada em sua forma natural, sem a necessidade de suplementos. 

 

Quando utilizar o alho em sua comida lembre-se não cozinhá-lo por mais de 5 

minutos, do contrário ele pode perder seus ingredientes ativos que combatem a 

candidíase. 

 

Se você achar o gosto do alho muito forte você também pode optar por utilizar 

suplementos. 

 

Seguem dosagens sugeridas dependendo de como você estiver consumindo o alho: 

• Dentes de alho: 2 a 4 gramas por dia de dente de alho fresco e triturado 

• Comprimidos: 600 a 900 mg por dia, alho liofilizado padronizado a 1,3% de 

aliina ou 0,6% de alicina 

• Óleo de alho: 0,03 a 0,12 mL três vezes ao dia 

 

2 - Pau D'Arco 
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Numerosos estudos sobre os benefícios surpreendentes para a saúde 

demonstraram que Pau D'Arco pode ser uma resposta à resistência aos antibióticos, 

bem como um tratamento para infecções fúngicas como a candidíase. 

 

Nativos da floresta amazônica, a casca e a madeira da árvore de Pau D'Arco têm 

sido utilizadas na medicina tradicional há séculos. 

 

O Pau d'Arco contém várias classes de substâncias químicas ativas conhecidas 

como naftoquinonas, as mais poderosas são lapachol e beta-lapachone. 

 

Testes de laboratório mostraram que essas substâncias incríveis são capazes de 

matar uma variedade de bactérias, fungos, vírus e parasitas. 

 

Como utilizar o Pau D'Arco 

 

A maneira mais fácil de tomar o Pau d'Arco é na forma de chá. Você pode encontrar 

chá de folhas desta planta nas lojas de produtos naturais ou online. Outra opção é 

comprar os suplementos com os princípios ativos da planta. 

 

Para fazer o chá de Pau d'Arco, adicione 2 colheres de chá de casca a 4 xícaras de 

água fervente. Deixe-o descansar por 20 minutos e deixe esfriar por até uma hora. 

Depois de resfriado, coe o chá e beba o restante em pequenas quantidades ao 

longo do dia. 

 

Você também pode usar o líquido para limpar a pele ou como uma ducha vaginal 

para tratar a candidíase. 

 

Nota: mulheres grávidas ou em fase de amamentação não são aconselhadas a 

consumir o Pau D'Arco. 
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3 - Óleo de Orégano 

 
 

O orégano selvagem é um dos mais poderosos antifúngicos naturais criados pela 

Mãe Natureza e seu óleo incrível tem sido usado como um tratamento medicinal 

eficaz por séculos. É também uma das ervas mais procuradas para o tratamento da 

candidíase. 

 

As muitas propriedades terapêuticas do orégano incluem antifúngicos, antivirais e 

antibacterianos. Pesquisas recentes até sugeriram que ele possui propriedades 

preventivas do câncer. 

 

Um estudo de 2001 da Georgetown University Medical Center descobriu que o óleo 

de orégano foi capaz de inibir completamente o crescimento da Candida albicans. 

Não só isso, o estudo descobriu que consumir o óleo de orégano diariamente é um 

tratamento altamente eficaz e preventivo da candidíase. 

 

Como Consumir o Óleo de Orégano 

 

O óleo de orégano geralmente está disponível como tintura líquida ou em cápsulas. 

• Tintura líquida: comece a beber 3 gotas na água duas vezes ao dia. Você 

pode aumentar gradualmente até 6 gotas duas vezes por dia.  
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• Cápsulas: as cápsulas de softgel podem ser tão potentes quanto a tintura, e 

são uma maneira conveniente de fazer orégano parte de sua rotina de 

suplementação diária.  

 

Você pode encontra óleo de oréganos em loja de suplementos naturais ou no 

mercado livre. Siga as indicações do fabricante. 

 

4 - Canela  

 
 

Pesquisas recentes testaram a canela contra vários tipos de cândida, incluindo a 

Candida albicans, o causador da Candidíase. Esses estudos mostraram que a 

canela possui poderosas propriedades antifúngicas. Se você ainda não está 

adicionando a sua comida, pode ser uma excelente opção para incluir no plano de 

tratamento contra a candidíase. 

 

Um estudo chinês em 2012 analisou o efeito do óleo de canela no fungo Candida 

albicans, tanto no laboratório quanto em pacientes que sofrem de cândida intestinal. 

Os resultados foram dramáticos. 

 

Existe outra ótima razão para quem sofre de candidíase consumir a canela, além de 

ser um ótimo um alimento na luta contra o fungo da cândida. Diversos estudos 

demonstraram que ele regula o açúcar no sangue e pode evitar os picos de açúcar 

no sangue que podem levar a um crescimento excessivo da cândida. 
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Existem muitos suplementos diferentes contendo extrato de canela e óleo de 

canela, mas a maneira mais fácil (e mais saborosa) de consumir é adicionando-a 

aos seus alimentos. É particularmente saborosa para receitas de café da manhã. 

 

5 - Cravo 

 
 

Além de apresentar os outros benefícios para a saúde, os cravos-da-índia também 

são poderosos agentes antifúngicos frequentemente utilizados para tratar o pé de 

atleta e outras infecções por fungos. 

 

O cravo contém uma variedade de substância antifúngicas como: Eugenol, Acetato 

de Eugenilo, Caryophyllene, Iocaryophyllene. 

 

Eugenol é o mais poderoso destes, com propriedades anti-sépticas que 

demonstraram matar as células do fungo da cândida. Eugenol também é um 

estimulante do sistema imunológico, o que significa que ajuda a aumentar os 

poderes de combate de doenças do corpo. 

 

Estudos mostram que o óleo essencial de cravo é rápido e eficaz na eliminação de 

infecções por fungos. Um estudo de 2001 descobriu que o óleo de cravo tinha um 

"efeito de eliminação rápido" em certas células de fungo e sua atividade fungicida 

contra a Candida albicans era semelhante à um desinfetante de grau hospitalar. 
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Como Utilizar o Cravo 

 

Os poderes medicinais do Cravo estão em seus brotos secos, que contêm um óleo 

aromático. É daí que o óleo essencial do cravo é extraído. Embora o pó de cravo 

esteja amplamente disponível, grande parte da sua potência é perdida no processo 

de fabricação. O extrato de cravo é, portanto, o mais efetivo na forma de um óleo 

essencial de qualidade alimentar. 

 

Você pode encontrar o óleo de cravo em lojas de produtos naturais ou fazer em 

casa. Visite o YouTube e busque por “óleo de cravo” ou “como fazer óleo de cravo”. 

 

Programa de Natural de Eliminação da Candidíase 
 

Eu sofri com a candidíase durante 3 anos antes de eliminar a infecção para sempre. 

Tive que conviver com a coceira, o corrimento e todos os incômodos da doença. 

Principalmente a dificuldade no meu relacionamento com meu namorado, agora 

marido. 

 

Um dos primeiros passos no tratamento da doença foi utilizar vários tipos de 

antifúngicos naturais, incluindo estes 5 poderosos que compartilho aqui. 

 

Mas para voltar a ter uma vida livre, sem preocupações e com uma super auto 

estima eu segui um processo holístico que incluiu mudanças de estilo de vida, 

alimentação saudável e recuperação do sistema digestivo. 

 

Hoje tenho uma vida normal e desejo o mesmo para todas as mulheres e homens 

que estão passando pelo que passei. 

 

Por uma vida mais saudável e feliz. 

 

Boa sorte! 

 

Camila Maia 
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