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Apresentação 
 

 

 

Olá, querida mulher! Que enorme 

sentimento de alegria sinto ao saber 

que esse material, de alguma forma, 

chegou até você. Como mulher que 

ama aprender e compartilhar 

conhecimento, me sinto realizada em 

poder servir à humanidade dando voz 

às Mestras Plantas. 

Esse e-book foi criado para 

concretizar o forte chamado de 

contribuir com outras mulheres através 



 
 

 
 

de tudo que tive a oportunidade de 

aprender em vários anos de estudo, 

aplicação, cultivo e acompanhamento 

de mulheres que se curaram com as 

ervas medicinais, em especial a 

babosa. 

Através dessa leitura, você terá a 

oportunidade de aplicar a medicina 

dessa poderosa planta em sua vida 

com segurança e consciência. 

Agradeço profundamente à cada 

uma que está comigo nessa jornada de 

aprendizado com as Mestras Ervas! 



 
 

 
 

 

 

Babosa, Erva Mestra 
 

 

Desde que comecei meus estudos de 

Ginecologia Natural, a babosa esteve 

presente na grande maioria dos 

tratamentos. É uma planta fantástica, 

extremamente curativa, de simples cultivo, 

e de fácil acesso. Em todas as rodas sobre 

ervas que conduzi nos últimos 4 anos ela 

esteve presente. Não há uma bruxa 

moderna sequer que já não tenha se 



 
 

 
 

beneficiado de sua medicina, quer seja em 

prol de sua saúde ginecológica ou da 

beleza dos cabelos, da pele, da 

cicatrização de feridas, queimaduras... 

Ao passo que fui aprofundando meus 

estudos e acompanhando mais mulheres, 

comecei a sentir vontade de estuda-la 

mais profundamente, e busquei em cursos, 

artigos científicos e relatos pessoais um 

tanto mais de suas particularidades. 

Descobri, então, que, ao contrário do que 

a grande maioria de nós imagina, ela não 

é uma planta inofensiva. Assim como ela 

mesma já comunica através de suas folhas 



 
 

 
 

em formato de lança, seus espinhos, seu 

aroma fétido e amargor, é perigosa se 

não for devidamente manuseada. Dona 

Babosa exige respeito. Tato. Atenção.  

Assim como nós, ela só pode entregar 

o seu melhor quando é respeitada, caso 

contrário, envenena, fede, espinha. Ela 

pode até matar se for abusada. 

Não é à toa que trata e cura como 

nenhuma outra planta medicinal as 

feridas ginecológicas, os períneos 

lacerados, as vulvas inchadas, as coceiras, 

corrimentos, as glândulas entupidas, 

inflamadas. A Mestra Babosa nos ajuda a 



 
 

 
 

recuperar nossa sexualidade saudável 

ensinando, ao seu exemplo, sobre a 

importância de dizer NÃO, de exigir 

cuidado, respeito, paciência. 

Sua medicina é capaz de nos levar de 

volta às profundas memórias de nossos 

ventres e limpar padrões que levam ao 

adoecimento. 

Nos ajuda a levantar a espada da 

justiça, nos dá força, e recorda que já 

podemos ser donas de nossos próprios 

destinos. Limpa as crenças de sofrimento 

para recordar que a partir de agora, 



 
 

 
 

somos nós que criamos nossa própria 

realidade. 

 

Ave, Babosa, cheia de Amor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Propriedades medicinais 

 
 

Fungicida e bactericida: Estudos 

demonstraram que a babosa possui 

propriedades antifúngicas e bactericidas 

semelhantes a alguns medicamentos 

alopáticos, sendo muito benéfica para o 

tratamento de infecções ginecológicas, 

como candidíase vulvovaginal e mamária, 

gardnerella, infecção urinária, etc.  

 



 
 

 
 

Antiviral: Por suas propriedades 

antivirais, serve como forte aliada nos 

tratamentos da herpes vaginal e das 

lesões causadas pelo HPV.  

 

Cicatrizante: Como cicatrizante 

inúmeros estudos comprovaram sua 

eficácia, sendo extremamente benéfica no 

auxílio da cicatrização da acne, das 

lacerações do parto, cicatriz da cesárea, 

fissuras vaginais, rachaduras no bico dos 

seios nas lactantes (nesse caso, o bebê 



 
 

 
 

jamais deve ter contato com a planta). 

 

    Anti-inflamatória: Como anti-

inflamatória pode ajudar nos casos de 

mastite, picadas de inseto, hemorroidas, 

infecção urinária, etc. 

 

Tratamentos de beleza:      Pelo forte 

potencial hidratante e fortalecedor que 

possui, a babosa é largamente utilizada 

em tratamentos estéticos para pele e 

cabelo. 

  



 
 

 
 

Toxicidade 

 

Quando observamos atentamente a 

babosa, logo percebemos que ela não é 

uma planta inofensiva. Suas folhas 

pontudas que parecem lanças, seus 

espinhos e seu aroma desagradável 

comunicam que é preciso ter muita 

atenção ao manusea-la e utiliza-la em 

tratamentos, caso contrário, podemos 

desde simplesmente levar um arranhão de 



 
 

 
 

seus espinhos, até ter problemas muito 

graves de saúde. 

O uso prolongado e/ou exagerado da 

babosa, especialmente quando feito por 

ingestão oral, foi a causa de diversas 

intoxicações documentadas que levaram a 

casos de hepatite aguda, insuficiência 

renal, obstrução intestinal, dores 

abdominais, etc. A grande recorrência de 

intoxicações levou a ANVISA, no ano de 

2011,  proibir a comercialização de 

produtos alimentícios feitos à base de 

Aloe vera. 



 
 

 
 

Sendo assim, é importante lembrar 

que: Enquanto estiver fazendo um 

tratamento com a Aloe vera, 

especialmente por ingestão oral, é sempre 

importante estar atento à reações 

adversas como: 

 dores de estômago; 

  diarréia; 

  dores de cabeça; 

  dores nos rins; 

  vômito; 

  tontura, etc. 

 Quando houver qualquer uma dessas 

reações o tratamento deve ser parado, já 

que podem sinalizar que seu organismo é 

sensível à planta. 



 
 

 
 

De modo geral, nos tratamentos da 

Ginecologia Natural não costumamos ter 

problemas de intoxicação, já que 

raramente são feitos por um longo 

período de tempo ou via oral, mas sim, via 

vaginal ou tópica. Nesses casos, a maior 

atenção que se deve ter é em relação à 

colheita da planta. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Colheita e manuseio 

 

Quando a babosa é colhida e 

manuseada da maneira correta boa parte 

de sua toxicidade é diminuída, já que a 

principal substância causadora de reações 

adversas, a aloína, é retirada quase por 

completo da folha, tornando-a muito 

segura para a utilização externa, 

diretamente na pele, ou via vaginal. 

 

 

 



 
 

 
 

PASSO A PASSO DA COLHEITA: 

 

1.  Escolha uma folha que, de 

preferência, tenha mais de 30 cm 

de comprimento; 

2.  Corte-a com uma faca rente à 

base do pé; 

3.  Deixe-a em posição vertical por 

pelo menos 2 horas para que o 

líquido tóxico da casca escorra por 

completo; 

4.  Após esse período, lave em água 

corrente e estará pronta para o 

uso. 

 

 

                     

 

Líquido tóxico 



 
 

 
 

Formas de Utilização 

Nos tratamentos da Ginecologia 

Natural, a babosa é utilizada de 2 

principais formas: 

 

 Via vaginal, através de 
óvulos; 

 Via tópica (diretamente na 
pele), através da polpa das 
folhas liquidificada. 
 
 
ÓVULOS VAGINAIS 

 

Os óvulos vaginais são preparados 

feitos à base de ingredientes naturais 



 
 

 
 

(babosa, alho, cera de abelha, argila, óleo 

de côco, probióticos, etc) que entram em 

contato direto com o canal vaginal e colo 

do útero. São especialmente utilizados 

para tratar questões de saúde 

ginecológica que apresentam sintomas 

específicos nessa parte do corpo. Alguns 

exemplos: candidíase, gardnerella, feridas 

internas causadas pela herpes, fissuras 

vaginais, falta de lubrificação, infecção 

urinária, etc. 

ATENÇÃO! Os tratamentos com 

óvulos vaginais não devem ser feitos por 

mais de 7 dias sem acompanhamento, 



 
 

 
 

pelo risco de desequilibrarem a flora 

vaginal. 

COMO FAZER: 

 

 Após deixar a folha descansando em 

posição vertical, higienize com água 

corrente e sabão neutro – pode usar 

uma esponja macia; 

 

 Corte uma fatia da folha de mais ou 

menos 1 dedo de espessura, conforme 

a imagem: 

  

 

 



 
 

 
 

 Logo em seguida, tire a casca com o 
auxílio de uma faca deixando apenas 
a polpa gelatinosa do interior da folha: 
 

 

 

 

 

 

 

Seu óvulo está pronto! Agora é só inserir 
no canal vaginal e se deitar. 

 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

 Gestação; 

 Menstruação; 

 Utilização de anel vaginal hormonal. 
 



 
 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  
DURANTE O TRATAMENTO: 
 
 

 Se perceber: dores 

abdominais, diarreia, vômitos, 

dores de cabeça e fraqueza 

durante o tratamento, é 

importante parar. Esses 

sintomas podem indicar que seu 

organismo é sensível à planta; 

 Sempre introduza o óvulo 

vaginal antes de se deitar para 

dormir, dessa forma ele ficará 

várias horas em contato direto 

com a mucosa e dificilmente irá 

sair; 

 Se o óvulo não sair do canal 

vaginal assim que você se 



 
 

 
 

levantar, isso significa que sua 

mucosa absorveu por completo, 

porém também pode acontecer 

de ele sair. Os dois casos são 

comuns e não há motivo para 

maiores preocupações. 

 

UTILIZAÇÃO VIA TÓPICA 

 

A aplicação do gel da babosa 

diretamente na pele é útil para tratar 

diversas questões da saúde da mulher, 

como: feridas externas causadas pelo vírus 

da herpes, infecção urinária, mastite, 

candidíase mamária, lacerações no 

períneo, bartholinite, alergias, cicatrizes 



 
 

 
 

gerais, inchaço e sensibilidade na vulva, 

além de ser maravilhosa para os 

tratamentos de beleza, contribuindo para 

hidratação da pele e cabelos e ajudando 

na cicatrização da acne. 

COMO APLICAR: 

 

Para aplicar o gel da babosa, basta 

liquidificar a sua polpa e então aplicar 

diretamente nos cabelos, vulva, seios, pele 

do rosto, etc.  

Após a aplicação, deixe agindo por 

pelo menos 20 minutos e então lave em 



 
 

 
 

água corrente, lembrando de não se expor 

ao sol enquanto estiver com o gel na pele. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

 As lactantes que vierem utilizar 

o gel para complementar o 

tratamento de mastites e 

inflamações gerais nos seios, 

fissuras nos mamilos e candidíase 

mamária, jamais devem deixar que 

o gel entre em contato com o bebê 

através da amamentação. O seio 

deve ser devidamente higienizado 

em água corrente após 20 minutos 



 
 

 
 

de contato direto com a parte 

afetada; 

 Não se exponha ao sol durante 

o tratamento, especialmente se ele 

estiver sendo feito na área do rosto, 

já que pode ocasionar manchas; 

 Se perceber algum tipo de 

reação alérgica como: coceira, 

ardência, vermelhidão, etc, lave a 

área que esteve em contato com a 

planta e suspenda o tratamento. 

 

 



 
 

 
 

Limpeza de Memórias Uterinas 

 

Através do tratamento de limpeza de 

memórias uterinas feito com a babosa é 

possível entrar em contato com a medicina 

vibracional dessa planta maravilhosa, o 

que possibilita que o tratamento dos 

desequilíbrios ginecológicos seja feito não 

só fisicamente, mas também 

energeticamente. 

Ao unir as propriedades medicinais 

com as vibracionais, é possível extrair o 

maior potencial das plantas, mas para 



 
 

 
 

isso, é necessário que consigamos silenciar 

nossas mentes e abrir nosso sentido 

intuitivo, intencionando a cura através da 

fé.  

COMO FAZER: 

Durante 7 noites seguidas, introduza o 

óvulo no canal vaginal intencionando a 

limpeza das memórias uterinas. 

Para saber como fazer os óvulos e 

verificar contraindicações e outras 

informações importantes, volte ao capítulo 

“Formas de Utilização” 

ALGUMAS SUGESTÕES: 



 
 

 
 

 

 Antes de iniciar o 
tratamento de limpeza de 
memórias uterinas separe um 
momento e reflita sobre quais 
memórias deseja limpar; 

 Ao manusear a planta, haja 
com respeito, presença e bons 
sentimentos; 

 Se possível, tome alguns 
minutos todos os dias durante o 
tratamento para refletir sobre 
como se sente, quais insights 
teve, se sonhou algo 
significativo, e anote. Isso vai 
ajuda-la a perceber mais 
claramente a atuação; 

 Se perceber que memórias 
muito dolorosas vierem à tona, 
não hesite em pedir ajuda de 
uma amiga ou terapeuta. Nós, 
da Mulher Cíclica, estamos 
disponíveis para isso; 



 
 

 
 

 Diariamente, faça a oração 
disponibilizada abaixo, ou crie 
sua própria oração, como forma 
de se conectar mais 
profundamente com sua 
intenção e com a vibração da 
babosa. A oração abaixo foi 
criada num momento de 
profundo contato com a 
medicina dessa erva-mestra. 
Desfrute! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Oração à Mestra Babosa 

 

Ave, Babosa, cheia de amor! 

 Planta sagrada, bálsamo de cura 

Com a voz de meu Ser peço tua ajuda para 

que sejam despertas as sábias memórias da 

natureza que em meu ventre habitam 

E que sejam limpas e transformadas em 

sabedoria aquelas dolorosas;  

  

Ave Babosa, Cheia de Amor! 

 Nos recorde que, assim como você, 

precisamos exigir respeito, paciência e 

espaço. 

 Nosso gozo, nosso líquido curativo só pode 

ser acessado depois de passar o veneno. 

 E quem não espera, nós espinhamos, 

intoxicamos, fedemos, mantemos longe.  



 
 

 
 

  

Ave Babosa, cheia de amor! 

 Somos tuas discípulas aprendendo a erguer 

a espada da justiça para viver em  

harmonia e paz.  

Limpe e cure as feridas, cortes, infecções e 

inflamações que se fizeram em meu ventre, 

minha vulva e meu coração por eu não ter 

sido ensinada a dizer não. 

Ave Babosa, cheia de Amor. 
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