
 Tome Cuidado Com Estes
Outras considerações para quem  
usa hidroterapia:
 Tolerância ao calor, tolerância ao frio, idade, 

e vitalidade do paciente (cuidados especiais 
devem ser tomados com crianças, idosos e 
pessoas muito magras)

 A sala usada para os tratamentos deve estar 
com uma temperatura agradável e sem 
correntes de ar

 Os pés do paciente devem ser antidos 
aquecidos

 Após o tratamento, os pacientes devem vestir 
roupas quentes e secas e descansar por pelo 
menos 30 minutos

QUANTA ÁGUA VOCÊ DEVE 
BEBER?

Resposta: o suficiente para 
manter sua urina limpa. Outra 
regra de ouro frequentemente 
usada é beber uma onça de 
água diariamente para cada 

quilo de peso corporal.

ÁGUA POTÁVEL

OU “HIDROTERAPIA INTERNA”

TAMBÉM É CHAVE PARA UMA BOA SAÚDE 
AQUI ESTÃO 5 RAZÕES:

1. Se você está desidratado, seu sistema linfático fica lento. Esta é uma 
notícia muito ruim, pois o sistema linfático ajuda a combater invasores 
causadores de doenças, manter os níveis de fluidos corporais, absorver 
gorduras, e remover os refugos celulares.

2. Beber água morna dissolve o catarro e ajuda a remover-lo do trato 
respiratório. Como resultado, beber água morna pode realmente fornecer 
alívio de tosse, dor de garganta ou nariz entupido.

3. Beber água quente ajuda a aumentar a temperatura corporal. Isto, por sua 
vez, ajuda o corpo a liberar toxinas e limpar o sangue.

4. Beber água quente pode melhorar a circulação sanguínea quebrando os 
depósitos de gordura no sangue. Água fria internamente, por outro lado, 
pode endurecer o óleo presente nos alimentos sendo digeridos.  
O resultado é gordura depositada nas paredes intestinais.

5. Beber água quente também pode ajudar o movimento intestinal regular, 
saudável e sem dor. Um copo ou dois de água morna imediatamente ao 
levantar de manhã pode fazer maravilhas para fazer o intestino funcionar.

CUIDADO: Não tente fazer tratamentos  
quente e frio se você tiver problemas cardíacos 

ou arritmia. Embora as pessoas que estão 
fisicamente em forma podem lidar muito 

bem com tratamentos de contraste, o choque 
causado pelo frio pode ser demais para 

algumas pessoas.
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1. A água é um dos agentes de cura mais poderosos que existem e 
também é o mais barato e disponível.

2. Existem várias maneiras pelas quais a água pode ajudar e 
acelerar a cura.

3. Muitas culturas historicamente usaram alguma forma de água 
(hidro) como um remédio para doenças.

4. Os finlandeses, em particular, são conhecidos pelo uso de saunas 
seguido por "mergulhos" gelados como forma de tratamento.

5. Por causa de sua longa experiência com saunas, os finlandeses 
acumularam um corpo de evidências científicas impressionante 
documentando seus benefícios para a saúde.

6. Saunas são ótimas, mas você não precisa ter uma para fazer 
hidroterapia.

ÁGUAGELOVAPOR
O Poder Incrível
de Cura da Água

Alguns gostam de quente... Alguns gostam de frio...
Além de seu amor pelo calor da sauna, os finlandeses são conhecidos pela alegria que extraem  
dos mergulhos gelados pós-sauna em um lago, rio ou riacho. Mas eles não estão sozinhos ...

 Um holandês, Wim Hof, ficou conhecido como o "Homem do Gelo"  
por demonstrar e proclamar os benefícios da terapia com água fria.

 Durante a crise COVID-19, a popularidade da natação de inverno, mergulhos polares,  
e "natação selvagem" (como a natação de inverno é chamada na Grã-Bretanha) aumentou 
drasticamente no mundo todo.
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Uma casa sem uma  
sauna não é uma casa.

 - Provérbio finlandês

Fatos Finlandeses Sobre Saunas
Saunas regulares são uma parte tão integral  
da cultura que os finlandeses:
 Possuem mais saunas per capita do que em  
 qualquer outro lugar do mundo
 (2 milhões, ou cerca de um por família)
 Veem a sauna como a "farmácia do homem  
 pobre”, acessível a todos e capaz de curar  
 muitos males
 Nasceram frequentemente (no passado)  
 em uma sauna
 Usaram (no passado) “diplomacia de sauna” 
 para negociar com diplomatas russos.

6 Fatos Sobre as Maravilhas 
Curativas da Água

HIDROTERAPIA:
O uso criterioso da água para 

promovercura e saúde.

ÁGUAGELOVAPOR

HIDROTERAPIA:
O uso criterioso da água para 

promovercura e saúde.



8 COISAS  
A Hidroterapia Pode Fazer Por Você

7 Metabolismo Mais Rápido

Apesar de algumas pessoas argumentarem 
contra os benefícios da hidroterapia ou sauna 

para perda de peso, esses tratamentos aumentam 
o metabolismo. 

5 Humor Melhor

Pesquisadores descobriram que 
terapias de água quente (como 

saunas) aumentam a produção de 
hormônios que dão uma sensação de 
bem-estar no corpo como a dopamina, 
serotonina, endorfinas e oxitocina.

3 Desintoxicação

Saunas e outras terapias 
que induzem a produção 

de suor são algumas das 
melhores maneiras de livrar 
o corpo de toxinas como 
células de pele morta, 
sujeira, óleo, vírus, e até 
metais pesados.

2 Aumenta a Circulação 
Sanguínea

Na temperatura ambiente normal, cerca de 10% 
do sangue de uma pessoa circula perto da pele. 

O calor de uma sauna, banheira de hidromassagem 
ou terapia semelhante atrai cerca de 50% do 
sangue para a superfície do corpo. Esta ação em si 
faz com que o sangue circule.

4 Alívio de Dor

Quando os tecidos profundos do corpo 
atingem uma temperatura de cerca  

de 100 ° F (37,8 ° C), as terminações nervosas 
tornam-se menos responsivas à dor. Beta-
endorfinas e norepinefrina, agentes analgésicos 
naturais do corpo, também são liberados.

6 Relaxa 
Músculos 
Doloridos

Calor suave e penetrante 
é muito relaxante para 

os músculos do corpo. 
Tecidos conectivos também 
se tornam mais flexíveis, 
resultando em menos 
tensão nos músculos e 
articulações.

8 Melhora a Função Cardíaca

O alto calor e a baixa umidade em um tratamento típica de 
hidroterapia faz com que os vasos sanguíneos se dilatem, o que 

por sua vez aumenta a atividade cardiovascular sem aumentar a 
pressão arterial.

MÉTODO №1:  Tome 
um Banho de Chuveiro de 
Contraste
 Tente aumentar a temperatura da água até  
 onde você aguentar sem se escaldar.
 Fique na água quente por cerca de 2-3  
 minutos, ou até que você esteja bem quente.
 Gire o registro para o lado frio por cerca  
 de 30 segundos.
 Repita 3-5 vezes. (Você pode precisar praticar 
 para conseguir isso!)

MÉTODO №2:  Relaxe 
em uma Banheira de 
Hidromassagem (ou Tome 
um Banho Quente)

Banheiras de hidromassagem e banhos 
de banheira são uma maneira excelente 

de aumentar a temperatura do corpo.

MÉTODO №3:  Experimente um Thermophore®

Pesquisadores descobriram que o calor úmido penetra o corpo 27 vezes melhor 
do que o calor seco. Uma das maneiras mais fáceis e menos caras de transferir 

o calor úmido é feito por meio de um dispositivo de fomentação quente chamado 
Thermophore®. Esses dispositivos, que têm controles de calor e se parecem com 
uma almofada de aquecimento, são baratos e menos trabalhosos de usar do que 
as compressas quentes e frias usadas em dias passados.

MÉTODO №4:    
15-25 minutos em uma 
sauna, seguidos
por 30-60 segundos na 
água fria, é o protocolo 
com a maioria dos 
benefícios para a 
saúde. Além de ser 
muito revigorante, o 
choque térmico do 
curto tratamento frio 
após o calor dá um 
grande impulso para 
o poder de luta de o 
sistema imunológico.

MÉTODO №5:  Experimente Fomentações
As compressas quentes e frias, também conhecidas como fomentações, são outra forma 
fácil de implementar hidroterapia em sua casa. No passado, as toalhas usadas para 
compressas eram mergulhadas em água, torcidas e aquecidas em um rack sobre uma 
chaleira de água fervente. A chegada dos fornos de microondas tornou este processo 
muito mais fácil. Para fazer uma compressa quente usando um microondas:
 Molhe uma toalha de tamanho médio e torça um pouco para que não fique muito  
 encharcada.
 Coloque a toalha em um saco plástico e dê um nó para selar o saco.
 Coloque o saco plástico, com a toalha dentro, no micro-ondas e programe para um ou dois  
 minutos - o que for preciso para ficar bem quente.
 Use luvas de forno para remover a toalha quente do saco.
 Enrole a toalha quente e úmida em uma toalha seca e aplique diretamente na pele da parte  
 do corpo que você precisa tratar.

Geralmente, um tratamento de fomentação incluiria 3-5 minutos de tratamento quente 
seguidos por 30-60 segundos de frio. Esta rotação seria repetida pelo menos 3 vezes.

Sem sauna? Sem problemas! A sauna é apenas uma das 5 maneiras 
simples de se beneficiar dos poderes curativos da água quente e/ou fria:

Se sua saúde não 
permitir, ou você não 

gosta da parte fria 
desses tratamentos, pelo menos faça 
a quente. O frio natural quando você 

termina tratamentos quentes irá resultar 
em alguns benefícios (embora menos 

dramáticos).

5 Maneiras Fáceis de Fazer  
Hidroterapia em Casa

1 Aprimora A Função 
do Sistema Imunológico

Hidroterapia (seja em uma sauna, 
banheira ou alguma outra forma) 

é uma das melhores maneiras de 
ativar o sistema imunológico e afastar 
ameaças iminentes ao corpo.

Mergulho de Urso Polar!
Pesquisadores na Holanda descobriram que "mergulhos de 
urso polar"(como pulos chocantes em água gelada às vezes são 
chamados) resultam em:

 Uma descarga de adrenalina que desencadeia a produção de citocina 
antiinflamatória IL-10, que por sua vez inibe a resposta inflamatória

  Mudanças significantes nos níveis de oxigênio e CO2 que podem 
ser particularmente benéficas para melhorar a função do sistema 
imunológico

CAPÍTULO 4 ÁGUA - GELO - VAPOR

OBSERVAÇÃO 
IMPORTANTE:


