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Introdução

Resultados e Discussão

Os efeitos colaterais associados ao uso de medicamentos alopáticos
convencionais vêm sendo registrados e analisados recentemente, pois
resultam em diversos sintomas e enfermidades identificadas como uma das
principais causas de internação hospitalar no ocidente [1]. Em particular, a
quimioterapia produz efeitos que incluem dores físicas, dormência,
alopecia, náuseas, diarreias, prisão de ventre, entre outros. Devido ao
conjunto de transtornos que causam para a vida do paciente, faz-se
necessário identificar mecanismos de redução destes efeitos colaterais.
Os mudras terapêuticos, gestos realizados com as mãos na prática de Hatha
Yoga [2,3] e nos tratamentos ayurvédicos [4,5], têm sido utilizados com a
finalidade de reduzir estes efeitos, produzindo resultados bastante efetivos
e rápidos.
Na visão ayurvédica, o corpo humano é
percorrido por milhares de meridianos de
energia, que a ciência atual denomina de
dutos de Bonghan [6, 7]. De acordo com
estudos recentes, estes dutos são o canal de
condução de biofótons, emissão luminosa
ultra-fraca gerada no interior das células
[8,9], com intensidade cerca de 1000 vezes
inferior à sensibilidade do olho humano. Os
biofótons estão em uma faixa espectral que
inclui o ultravioleta e o visível, apresentam
alta coerência óptica e têm potenciais funções
de biocomunicação e bioregulação [10].

O primeiro paciente, 73 anos, recebeu 16 sessões de quimioterapia. Após cada
sessão, o paciente sentia dormência nas mãos e nos pés, relatando grande
desconforto em relação a isto e dificuldade para realizar algumas tarefas que
requerem sensibilidade das mãos. O mudra de desintoxicação era realizado 2 vezes
por dia durante entre 10 e 40 minutos, durante os quais o paciente observou
redução da dormência, permitindo-lhe retornar às suas tarefas usuais.
O segundo paciente, 54 anos, relatou vários desconfortos durante dias após as
sessões de quimioterapia, incluindo dor muscular, estômago dilatado, intestino
preso e falta de disposição. Realizou a prática do mudra durante três dias. No
primeiro dia, o paciente sentiu muita dor de cabeça e sensação corporal de gripe.
No segundo dia, sentiu mais disposição física, mas ainda com dor no corpo. No
terceiro dia, o paciente relatou maior disposição e realizou várias evacuações.
Depois disto teve regularização intestinal e alívio da dilatação do estômago.
Um terceiro paciente, 66 anos, submetido a quimioterapia, relatou enjôos e sabor
desagradável na boca. Estes sintomas desapareceram após a realização do mudra de
desintoxicação.
Este mudra também apresentou resultados satisfatórios no alívio de desconfortos
associados a outros agentes intoxicantes, conforme descrito a seguir.
Utilizamos este mudra na redução de efeitos colaterais de tranquilizantes. Dois
pacientes que fazem uso deste medicamento, tiveram suas dores de cabeça
eliminadas com a prática deste mudra.
O mudra de desintoxicação foi utilizado em dois casos de alergia alimentar. Todos os
sintomas da alergia, incluindo coceira e fechamento da glote, foram eliminados com
a prática do mudra imediatamente após a ingestão do alimento. Em um caso de
excesso alimentar noturno, o mudra eliminou completamente o desconforto. Este
mudra mostrou resultado positivo em dois casos de tensão emocional, envolvendo
raiva, ansiedade, angústia. Ao praticar o mudra por 10 minutos, os pacientes
sentiram alívio da tensão, conseguindo chorar e relaxar a musculatura tensa no
corpo. O principal resultado foi uma maior clareza mental e a coragem para entrar
em contato com a questão que gerou o desequilíbrio emocional.
Um paciente que inala vapores de solda no trabalho, reduziu drasticamente
enxaquecas recorrentes. Quando praticado após ingestão alcóolica, este mudra
eliminou os desconfortos típicos do dia seguinte, como dor de cabeça e mal estar
físico. Foi observada também a redução dos efeitos da cafeína, permitindo um sono
melhor.
O quadro resume os efeitos deste mudra em relação a sete agentes intoxicantes.

Muitos dos meridianos de energia
apresentam extremidades nas
mãos [11].
Na prática dos mudras, as pontas
destes meridianos são unidas,
estabelecendo um circuito
contínuo para que a energia
possa fluir de forma equilibrada
no corpo. Existem centenas de
mudras diferentes, sendo que
cada um deles favorece o fluxo
de energia em um ou mais
meridianos, promovendo
melhoria em um aspecto
específico da saúde [12,13].

Número de casos

Agente Intoxicante

Resultados

3

Quimioterapia

Redução dos efeitos colaterais

2

Tranquilizante

Eliminação de dor de cabeça

3

Alimentação

Eliminação de reações alérgicas e desconfortos

2

Emoções Intensas

Calma, clareza mental e relaxamento

1

Vapor de soldagem

Redução de incidência de enxaqueca

1

Álcool

Eliminação de dor de cabeça

1

Cafeína

Relaxamento, qualidade de sono

O mudra analisado neste trabalho atua nos órgãos de eliminação,
promovendo uma desintoxicação do organismo [11,14]. Este mudra tem
mostrado resultados positivos na redução de efeitos colaterais de diversos
medicamentos, na eliminação de sintomas associados a alimentos
alergênicos, na redução de desconfortos causados pela ingestão de álcool e
no alívio de tensões emocionais associadas a raiva, medo e insegurança.

Objetivos

Conclusão

Avaliação dos resultados do uso do mudra de desintoxicação no alívio dos
efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes submetidos a tratamento
de câncer.
Avaliação dos efeitos deste mudra em outros casos de intoxicação.

A prática do mudra de desintoxicação mostrou-se como um método efetivo
para alívio dos efeitos colaterais da quimioterapia. A redução dos sintomas
permitiu aos pacientes ter uma melhor qualidade de vida durante todo o
processo da quimioterapia. O uso deste mudra também tem mostrado
resultados efetivos na redução de sintomas e desconfortos associados a outros
elementos intoxicantes, tanto física quanto emocionalmente.

Mudra de Desintoxicação

Método
Para a avaliação do mudra de desintoxicação solicitamos aos pacientes que
descrevessem os sintomas após a aplicação da quimioterapia. Em seguida,
os pacientes praticaram o mudra observando as sensações físicas durante a
prática.
Após a prática do mudra, foi feita uma nova descrição dos sintomas. O
tempo de prática foi determinado pelos pacientes, até melhoria dos
sintomas, não excedendo os 45 minutos recomendados [3].
Os efeitos do mudra em pessoas submetidas a outros tipos de intoxicação
também foram avaliados usando esta metodologia.
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