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Apresentação 
Ter informações concentradas em um único lugar é 

primordial para consultas rápidas. A filosofia da 
Homeopatia é cuidar do indivíduo e não dos sintomas, mas 

ter uma relação medicamentosa, para usar de forma 
momentânea ou emergencial é fundamental. 

Pensando neste contexto que compilamos este e-
book, feito por vivências. Esse sistema de livro digital com 

conteúdo rotativo foi apelidado carinhosamente de eFree. 

O eFree é um sistema de informações 
compartilhadas e gratuitas, oriundas de pessoas da área, 
colaboradores espalhados pelo mundo. As informações 

aqui presentes foram escritas conforme as recebemos. 

Se houver algum termo, citação ou trecho de textos 
idênticos a alguma obra com direitos autorais, comunique-
nos para que possamos fazer as devidas providencias. 

Este eFree obteve opiniões, resenhas e pesquisas de 

Estudantes, Profissionais e Pesquisadores na área da 
Homeopatia. O sistema eFree foi desenvolvido por Eduardo 

Egisto e o conteúdo do eFree é livre e escrito por todos. 

Todo seu conteúdo está em constante reformulação. 
Para sugerir um conteúdo ou qualquer alteração ou mesmo 
para ter a última edição oficial deste eFree e outras 

informações, acesse o site: 

http://www.efreebooks.wordpress.com 

Não substitua a opinião do profissional habilitado. 

http://www.efreebooks.wordpress.com/
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Introdução 
Terapia Holística, Medicina Energética ou Práticas 

Alternativas não são religiões, embora tenha seu 
misticismo e seu grau quântico de espiritualidade e 

universalidade. 

Estes termos soam também como práticas naturais, 
hipocráticas ou qualquer outro nome que se dá quando se 
relaciona sua prática de promoção da cura sem o uso das 

escolas médicas convencionais ou de medicamentos 
alopáticos. 

Quantificar um tratamento, seja ele convencional ou 

não, requer se nortear pelo ponto de vista de quem o 
questiona. As causas que o ser sofre é de origem física? 
Quando se manifestou energeticamente? Qual o rumo que 

estes cuidados devem tomar? 

Apenas peço aos senhores que não se esqueçam 
que tudo que existe no universo é composto de energia. 
Somos seres baseados em energia. Exemplos simples como 

um pulso elétrico de uma sinapse entre neurônios ou a 
fisiologia do ritmo do batimento cardíaco. Pura energia. 

O homem, ao longo dos tempos, perdeu seu senso 
de orientação natural, seu eixo cósmico. Quando se divulga 

descobertas do universo de forma cética e científica, minha 
pergunta é: O que é concreto? O que seus olhos veem? 

Esta busca por respostas faz com que o indivíduo se 
perca no seu verdadeiro eu, na sua essência divina, no seu 

chamado universal. 
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Estamos numa era que o chamado de “voltar para 

casa”, esta vibrando nos corações dos despertados, mas 
para isso, precisamos da purificação de todos os nossos 
corpos, seja eles visíveis ou não. 

Para achar sua essência, deve-se estar em sintonia 
com o universo. Apenas quando se tem a chave e a 
fechadura, temos a passagem para uma nova condição de 

alinhamento energético. 

Independente do tratamento que você está neste 
momento, assim que reestabelecer sua condição de saúde, 
deve-se fazer uma avaliação física e mental em busca de 

saber o que está realmente reabilitado e o que foi perdido 
com este tratamento. 

Eu muitas vezes questionei a existência de um 
criador, a existência de uma figura divina. Nos humanos 

carregamos esta busca incessante da verdadeira origem do 
nosso arquiteto. 

Me fundamentei sobre o assunto quando estava 
imóvel na cama, por uma dor que tomou meu corpo. Um 

amigo religioso me disse que quando estamos passando 
por algum processo de “apuro” é a melhor hora de buscar 
ajuda divina. 

Acamado, com uma algia insuportável na região 
lombar, irradiada precisamente entre L4 e L5. Estava 
estático, chorando de dor, fechei os olhos e pedi para que 

aquela dor fosse embora. 

Instantes depois eu senti uma explosão na minha 
cabeça que desceu até o ponto da dor. Uma luz branca 
esverdeada irradiando entre as vértebras e saindo um 

pouco acima do umbigo. Eu estava em posição cifótica, 
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com os olhos fechados, com dor, como eu vi essa luz, 
entrando na glabela, passando pela região occipital e 
descendo pela coluna até a L5? Foi como se formasse um 

“T”, como se fosse um raio que caiu do céu. Foi a primeira 
vez que vi de forma física sem usar os órgãos dos sentidos 
físicos, vi a energia em sua forma perfeita. 

Foi ai que deu origem para mim, a muitas 

explicações sobre as coisas que sempre questionei e não 
tinha explicações. Formei minhas opiniões sobre o nosso 
meio de vida e de onde viemos. 

Ao meu entender, a simbologia de que a figura de 

Deus é física, palpável. Nosso universo ser o corpo de 
Deus, a matéria escura ser o sangue e nossos planetas 

serem células. Estamos dentro de Deus e somos feito de 
Deus. Com isso chego ao nosso propósito, a nossa 
verdadeira tarefa universal, somos parte de um todo! É 

como se fossemos a unidade ribossômica de Deus (a 
função do ribossomo é sintetizar, o que exatamente 
fazemos a vida toda), somos parte das células e DNA de 

Deus. 

Olha a importância de estar em sintonia e harmonia 
com o universo. 

Depois de iniciar os estudos homeopáticos, pude 
entender o poder de cura que um medicamento 

homeopático tem. Onde ele atua, o que ele pode fazer por 
você, pelas plantas, animais e pelo meio ambiente. Vamos 
viver em simbiose com o planeta. Vamos entender o poder 

da homeopatia e suas dinamizações. 
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Resenhas 

Homeopáticas 
A cada edição teremos a honra de uma resenha 

escrita por pessoas de muita luz, que fazem da Homeopatia 

o tratamento mais sério e fundamentado que existe. 

Esclarecimento sobre Cancerinismo 

Professora Eliete M M Fagundes 

cursohomeopatias@terra.com.br     
www.homeopatias.com 

 

  Alguns alunos dizem que já ouviram falar de 
algumas fontes que a manifestação do Cancerinismo se 
daria pela ação da Psora e do Luetismo. Isso se dá pelo 

fato de um determinado segmento de homeopatas não se 
aprofundar na dinâmica miasmática, por esta razão 
afirmam que o Cancerinismo não é formado pela Sicose e 

Luetismo, que é o correto. 

Percebe-se nesta afirmação um desconhecimento 

de que os miasmas todos são interligados e que a 
proveniência de um depende diretamente da quinta-
essência energética do outro, que herdam entre si 

características psicofísicas e miscigenam-se a cada 
evolução sobrepujando-as, mas reafirmando sua excelsa 
origem psórica. 
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Sendo assim, cada um dos miasmas e também o 
Cancerinismo se concretiza por ser formado e possuir 
dimensões na Psora, é o que faz com que as pessoas com 

câncer, porque possuem um grau maior de Psora 
harmonizada, possam resistir tanto tempo as alterações 
genéticas de tentativa de rearranjo energético, cada um 

em seu estado particular de predisposição, de 
suscetibilidade à doença câncer. 

E por que é realmente a composição mental, 

emocional e física pontual da Sicose e do Luetismo que 
permite ao Cancerinismo se materializar fisicamente? 

Porque Sicose é a energia que gera, em primeiro 

lugar, o estado mental de permitir ser capaz de, de ter 
autoridade para, de ter a possibilidade e a oportunidade 

para, de estar em condições de, de ter força, de ter 
influência para enfrentar os conflitos, por isso a carapaça, 
a máscara para ter domínio e controle sobre. No físico, é a 

inflamação já na própria Psora-sicótica, que é aquele 
momento onde as possibilidades de exoneração das 
informações toxínicas genotípicas começam a se distorcer 

e tendem a se acumular ainda no terreno psórico, assim, o 
organismo vai perdendo paulatinamente a sua capacidade 
de expulsá-las para o exterior. A resposta imunológica para 

esta fase é a adaptação da função celular (Luetismo) ou 
seja, uma adaptação evolutiva, uma adaptação fenotípica 
para aquele organismo sobreviver, o que gera inicialmente 

aglomerados (miomas, cistos, pólipos, etc. - Sicose) com 
focos inflamatórios onde houver necessidade. 

Na ação do Luetismo, o RNA mensageiro, o líder, o 

general que cumpre as ordens do rei DNA, tem a função 
de checar nos cromossomos dos núcleos a melhor forma 

de decodificação e escolher os mais capazes para traduzir 
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e seguir o que o DNA quer, ou seja, escudeiros para fazer 

a síntese das proteínas, ele faz isso após o estudo da 
viabilidade da reprodução das modificações celulares 
daquele indivíduo como um todo.  Faz a melhor análise, 

acurada, certeira, perfeita, da capacidade de adaptação 
destes grupamentos que são capazes de auto procriação e 

podem vir a substituir aquelas células que perderam o 
princípio natural de exonerar modificando as que 
apresentam maior possibilidade de desempenhar a função. 

O general precisa de soldados fiéis e capazes para ajudá-
lo a vencer as batalhas que serão muitas. Desta forma, 
aquelas células sobrevivem naquele ambiente com a sua 

natureza alterada, ou seja, foram escolhidas e adaptadas 
para evoluir e servir a um propósito maior, assim fazem os 
líderes, assim fizeram conosco neste mundo e tendemos a 

fazer com semelhantes ao nosso redor a cada dia. Mas isso 
não quer dizer que desempenharemos a função com 
excelência, pois algo intrínseco a nossa essência foi 

modificada e, neste momento, a energia psórica faz a 
diferença para que consigamos seguir em frente até a 
exaustão luética no cumprimento extremo do dever 

correto, é quando o Cancerinismo estará plenamente em 
ação (Sicose + Luetismo = Cancerinismo). 

Como podemos ajudar a manter este organismo em 
condições de fazer as melhores opções, as melhores 
escolhas? Seja indicando o remédio Simillimum 

patogenético, seja indicando o Simillimum miasmático ou 
um remédio miasmático básico ou um remédio 
constitucional básico, cada um deles entrará, de forma 

individualizada, em ressonância para capacitar o nosso 
sistema de defesa, por isso não precisamos nos ater tanto 
em nomear aidetismo, malarismo, denguismo, ebolismo, 

artritismo, etc. Recomendo que, na dúvida, em início de 
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tratamento, trabalhe para fortalecer o indivíduo com uma 
das opções acima, o importante é não gerar patogenesias, 
agravamentos agudos graves e nem supressões internas. 

Por isso, enfatizo que, na dúvida, indique o remédio 
miasmático mais apropriado para o quadro das 
características gerais apresentadas na primeira anamnese, 

se identificar em sua repertorização e confirmar na Matéria 
Médica ou vice-versa o Simillimum patogenético o mais 
perfeito para aquele momento - Simillimum momentum, 

parabéns! Mas não é o mais comum que já identifiquemos 
o remédio sósia da pessoa, o que é comum a todos nós e 
aos iniciantes, é atender uma pessoa que apresenta um 

quadro de supressão psórica que transformou-se em 
Sicose avançada pelo uso de remédios alopáticos, ou de 

sicose que transformou-se em Luetismo lesando células, 
tecidos ou órgãos. Então o mais indicado para um ou outro 
caso de supressão miasmática seria iniciar com Thuya CH5. 

Por quê não Sulphur se foi supressão da Psora 
inicialmente? 

Porque normalmente Sulphur CH5 se indicado em 

primeiro lugar, nestes casos, poderia vir a gerar algum tipo 
de agravamento agudo na pele, mesmo na CH5, isso 
porque tocaria na camada mais interna que é a Psora. A 

Sicose seria a mais recente, por isso Thuya gerará muitas 
melhoras e pouquíssimos agravamentos no geral, é a lei de 
Hering, a energia vai tocando aos poucos as camadas de 

adoecimento mais recentes e por fim as mais internas e os 
primeiros adoecimentos que surgiram. Por que Thuya 
também teria uma maravilhosa e inequívoca ação também 

no segundo exemplo de supressão onde a Sicose 
internalizada gera lesão luética e perda de função celular e 

de órgãos? Porque a energia da Sicose é poder, é energia 
que influencia energética e fisicamente, é o controle sobre, 
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por isso atinge todos os miasmas no seu âmago, com 

hospedeiro físico específico ou não, gerando o que ela é 
infindavelmente especialista, as infiltrações celulares, e o 
que é isso? 

É o processo minucioso no qual nosso sistema 
imunológico, já seguindo as ordens sicóticas da síntese de 

nosso DNA modificado, envia células, líquidos ou outras 
substâncias que penetram ocupando os espaços 
intercelulares ou as células propriamente, desde que sua 

resistência esteja mais frágil. Isso é Sicose, é a energia que 
comanda diversos tipos de substancias que podem ser 
naturais, próprias aos tecidos ou células daquele órgão, 

porém, como a Psora está enfraquecida e não eliminou 
estas substancias em excesso para o exterior, a Sicose se 
encarrega de reendereçá-las internamente. Sicose é 

capacidade de expansão, de "eu dou conta!", assim, se ela 
está mais próxima do Luetismo, já não consegue identificar 
se esta matéria pode ser estranha ou não àqueles 

grupamentos celulares ou regiões em questão para onde 
ela está mandando que se aglomerem. Em primeiro 
momento este movimento sicótico acontece na inflamação 

aguda, subaguda ou crônica e irão se formando os 
depósitos que normalmente são proteínas fibrosas 

insolúveis - fibrina - que se dão exclusivamente por 
transtornos no seu transporte excessivo para tentar 
equilibra-las, o que gera variados tipos de tumores como 

fribroadenomas, fibroblastomas, fibroangioma, 
fibrocarcinomas, etc., ou seja, Cancerinismo em estágio 
inicial, porque câncer é um processo inflamatório de 

defesa. 

O fato do DNA permitir aquelas modificações 
genéticas celulares já é um evento energético do Luetismo 

que fatalmente provocará o aumento da mutação, o 
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descontrole do DNA sobre o RNA com outros níveis de 
periculosidade crescentes até o momento em que não 
haverá mais controle e as células escolhidas perderão as 

condições do processo original psórico que era 
harmonizado. Elas se desenvolverão com padrão 
organizado inicialmente, crescerão sendo a espécie 

facultativa, fora do domínio do DNA, mas sendo 
necessárias para manter a vida, isto já é a Sicose e o 
Luetismo em seu ápice, já poderá ser também câncer 

manifesto no mental e no físico. 

As alterações genéticas que ocorreram neste 
indivíduo somente foram possíveis porque ele possuía a 

predisposição para tal, que foi ditada pelo seu grau maior 
de Psora que o permitiu passar por estas modificações 

estruturais energéticas e das células, senão a ação do 
Luetismo já teria consumido a sua energia vital antes e 
haveria a morte do sistema como um todo, ou seja, óbito. 

No momento em que a Sicose se espalhou, chegando no 
seu auge, as toxinas do ambiente e psicoemocionais se 
fixaram no órgão de predisposição, alteraram o modo 

celular de reprodução gerando colônias independentes e 
autossustentáveis que se sobreporão as ordens do DNA 
(Luetismo), como ocorre em uma rebelião. No início desta 

fase de transformação é comum o uso de antibióticos e a 
consequente resistência no decurso do tratamento, o que 
acelera a seleção de células mutantes, por isso, na fase 

Luética manifesta do Cancerinismo, existe a expressão 
última do organismo que é a sepses ou infecção 
generalizada. 

Lembremo-nos de que possuímos 2 principais 
estrelas guias que podem nos orientar em todas as 

situações e que nos permitem, após fazermos a anamnese, 
que analisemos o possível direcionamento do adoecimento 
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e ao mesmo tempo nos revelam da forma mais integrada 

possível, as informações claras do caminho que poderão 
seguir os sistemas de acordo com a constituição de cada 
indivíduo: uma é a identificação do miasma predominante 

no mental e a outra são os Simillimum patogenéticos da 
pessoa. São as características energéticas, mentais e 

emocionais que sinalizam com precisão qual o percurso que 
devo seguir no tratamento e que antecipa apontando ao 
homeopata como todos estes ajustes ou desajustes 

celulares ocorrerão, com antecedência de anos, décadas. 
Esta é a genialidade da Matéria Médica homeopática 
descrita por Hahnemann, também chamada de medicina 

psicossomática, a qual a homeopatia é pioneira ao fazer 
estas descrições precisas nas patogenesias. A este 
fenômeno, damos o nome de homeopatia preventiva, 

homeoprofilaxia, que é o nosso principal objetivo como 
homeopatas. 

 

Um abraço hahnemanniano a todos! 

 
 

Professora Eliete M M Fagundes 
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Trios 

Homeopáticos 
 Os medicamentos Tri-asmáticos, Tridimensionais, 
Tri-una ou trios energéticos, são medicamentos usados 

para cessar um processo energético em andamento e 
restaurar a condição do indivíduo de forma basal, ou até 
mesmo anterior ao episódio. 

 A sugestão da potência homeopática recomendada 
para iniciar os medicamentos é sempre em baixas 

dinamizações, como o próprio criador da Homeopatia, 
Hahnemann nos ensinou. 

Todo o processo deve ser executado conforme sua 

vibração. Se temos um processo físico instalado em 
progresso e queremos conter, frear esta energia, para que 
administrar uma potência 1000CH? Até onde sabemos, 

potências altas são ligadas a altas vibrações, demoram 
para chegar no plano físico. Uma febre poderia ser contida 
em horas com CH baixo, logo um CH alto, levaria semanas 

ou até meses. 
Um lembrete para pessoas que não são terapeutas 

ou da área homeopática: Administrar sempre os trios 

medicamentosos, sob supervisão ou prescrição de um 
Homeopata habilitado. 
 
Agitação, Trio da 
Chamomilla + Rhus toxicodendron + Arsenicum album 

Ansiedade, Trio da 

Ignatia amara + Argentum nitricum + Arsenicum album 
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Antivirais, trio dos 

Carbo vegetabilis + Arsenicum álbum + Muriatricum 
acidum 

Azia, Trio da 

Cina austriaca + Licopodium clavatum + Carbo 
vegetabilis 

Bexiga, Trio da 

Cina austriaca + Licopodium clavatum + Carbo 
vegetabilis 

Caquéticos, Trio dos 

Carbo vegetabilis + Arsenicum álbum + Muriatricum 
acidum 

Depressão, trio da 

Cina austriaca + Licopodium + Carbo vegetabilis 

Digestão, trio 
Cina austriaca + Licopodium clavatum + Carbo 

vegetabilis 
 
Dor de cabeça Trio da 

Cina austriaca + Licopodium clavatum + Carbo 
vegetabilis 

Enfermidades crônicas, Trio das 

Carbo vegetabilis + Arsenicum álbum + Muriatricum 
acidum 

Febre, Trio da 
Atropa beladona + Aconitum napelus + Bryonia alba 

Fígado, Trio do 
Cina austriaca + Licopodium clavatum + Carbo 
vegetabilis 

Flatulência, Trio da 
Lycopodium clavatum + Thuya occidentalis + Nux 
moschata  
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Fraqueza, Trio da 
Carbo vegetabilis + Arsenicum álbum + Muriatricum 
acidum 

Loucura, Trio da 
Atropa beladona + Stramonium + Hyoscyaminum 

Potência vital debilitada, Trio da 

Carbo vegetabilis + Arsenicum album + Muriatricum 
acidum 

Rins, Trio Energético dos 

Cina austriaca + Licopodium + Carbo vegetabilis 

Sexual, Trio Energético 
Cina austriaca + Licopodium clavatum + Carbo 
vegetabilis 

Verruga, Trio da 
Thuya occidentalis + Nitricum acidum + Medorrhinum 
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A 
Abanar-se, necessidade de – Carbo vegetabilis  
Abandonado, carente de afeto e – Phosphorus 
Abandonar, esquecer os filhos – Lycopodium clavatum 

Abandono, sentimento de – Platinum  
Abdome edemado – Calcium carbonicum 
Abdome sensível à pressão – Lac caninum 
Aborrecidas, pessoas – Guaiacum officinale  

Aborto, preventivo de – Sepia 
Aborto, tendência ao – Ferrum metallicum  
Aborto, ameaça de, no primeiro trimestre de gravidez – Sabina 

Aborto, ameaça de, no segundo trimestre de gravidez – Thuya 
Aborto, ameaça de, no terceiro trimestre da gravidez – Secale 
Abrir e fechar os botões da camisa, mania de – Moschus 

Abscessos dentários – Silicea | Calcium sulphuricum  
Abscessos dolorosos – Calcium sulphuricum  
Abscessos em geral – Echinacea angustifolia  

Abscessos fistulosos – Pulsatilla 
Abstinência por álcool ou químicos – Petroleum 
Abstinência sexual – Moschus 

Ação lenta, letargia – Natrum carbonicum 
Acidez com eructação – Carbo animalis 
Acidez com cefaleia frontal – Robinia pseudacacia 

Acidez com cefaleia occipital – Anica montana 
Acidez e dispepsia – Phosphoricum acidum | Hamamelis 
virginica 

Acidez estomacal – Magnesium carbonicum | Robinia 
pseudacacia 
Ácido úrico – Sepia 
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Acne – Cyclamen europaeum | Kalium arsenicosum | 
Thuya occidentalis 
Acne facial em pessoas sensíveis ou nervosas – Kalium 

bromatum  
Acne juvenil – Ferrum metallicum | Carbo animalis  
Acne purulenta – Eugenia Jambosa 

Acordar com sensação de sufocamento – Spongia tosta  
Acordar o cônjuge para conversar – Argentum nitricum 
Acumuladores, de bens ou valores – Bryonia alba 

Adenite – Bromum | Tuberculinum 
Adenite crônica – Spongia tosta  
Adeptos fanáticos de seitas religiosas – Valeriana officinalis 
Adivinhações constantes do futuro – Aconitum napellus 

Afecções crônicas do ovário – Platinum 
Afecções cutâneas – Sulphur 
Afecções pulmonares – Kali carbonicum 

Afecções renais, cólicas – Plumbum metallicum 
Afecções ovário – Atropa belladonna 
Afonia – Opium 

Afonia nervosa – Gelsemium sempervirens | Nux 
moschata  
Afrodisíaco – Mandragora 

Afundar a cabeça na almofada – Tarentula hispânica 
Agitação geral – Aconitum napelus | Arsenicum album 
Agitação seguida de dor, com sensação de abrir ou de fechar a 

cabeça – Actea racemosa  
Agitação e prostração – Pyrogenium  
Agitação física ou psíquica que melhora com movimentos – 

Rhus toxicodendron  
Agitação nervosa das mãos – Theridion curassavicum 
Agitação, Trio da – Chamomilla + Rhus toxicodendron + 

Arsenicum album 
Agitadores – Ipecacuanha 
Agravação pelo ar quente – Allium cepa  

Agravação pela tarde – Lycopodium clavatum 
Agravação pela água fria – Antimonium crudum  
Agravação pela manhã – Aloe socotrina 
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Agravação por qualquer movimento – Bryonia alba  

Agressão ato de cuspir ou bater – Chamomilla 
Agressividade – Tarentula hispânica | Lachesis 
trigonocephallus 

Agressivo – Hepar sulphur 
Alcoolismo – Agaricus | Petroleum 
Alegria e tristeza, mudança brusca de humor – Ignatia amara 

Alergia – Phosphorus 
Alergias respiratórias – Blatta orientalis  
Alívio pelo absoluto repouso mental e físico – Bryonia alba  

Alteração menstrual – Actea racemosa  
Alternância extremista – Nux vômica 
Altivo, orgulhoso, egoísta, exaltando–se a si mesmo – Platinum  

Alucinações, em especial no escuro – Bromum 
Alucinações aterradoras – Stramonium  
Alucinações e pesadelos com mortos – Anacardium orientale 

Alucinações – Alumina 
Alucinado – Opium 
Alzheimer, mal de – Alumina 

Amargo – China officinalis 
Amargurado – Nitricum acidum 
Amenorreia – Camphora 

Amídalas doloridas – Antimonium crudum 
Amigdalite aguda – Baryta carbônica 
Amigdalite – Rhus toxicodendron  
Amigdalite folicular – Ignatia amara 

Amigdalite folicular das crianças – Kalium muriaticum  
Amigdalite com deglutição dolorosa – Psorinum 
Amor incondicional – Phosphorus 

Anda com ares de rainha – Platinum 
Anda sempre apressado – Argentum nitricum 
Anemia – Calcium carbonicum | Natrum muriaticum | 

Phosphorus 
Anemia e esgotamento – Alium carbonicum  
Anemia e nervosismo – Kalium arsenicosum 

Aneurisma – Kalium iodatum 
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Angina – Spigelia anthelmia | Naja tripudians | 
Hamamelis virginica 
Angústia – Arsenicum album | Aconitum napelus 

Ansiedade, trio da – Ignatia amara | Argentum nitricum | 
Arsenicum album 
Ansiedade agravada pelo repouso – Iodum 

Ansiedade e angústia – Arnica montana 
Ansiedade com reflexo no coração – Glonoinum  
Ansiedade afônica – Iodum purum 

Ansiedade com premonição ou falta de ar – Amyl nitrosum 
Antagonismo – Kali carbonicum 
Antivirais, trio dos – Carbo vegetabilis + Arsenicum álbum 
+ Muriatricum acidum 

Antidoto a todos os medicamentos de origem vegetal – 
Camphora 
Antiespasmódico – Magnesium phosphoricum 

Antraz – Bufo rana  
Ânus e reto, moléstias do – Rathania  
Ânus e períneo, dor no – Cyclamen europaeum  

Ânus com fissuras – Sulphur 
Aparelho urinário – Cantharis  
Apatia – Agnus castus | Phosphoric acidum 

Apatia mental – Plumbum metallicum  
Apendicite – Colocynthis 
Apetite muito voraz – Ferrum metallicum  

Apoplexia – Arnica montana 
Ardiloso – Tarentula hispânica 
Ardor órgãos – Sanguinaria canadensis 

Ardor nas mãos e pés – Medorrhinum 
Ardor nos olhos – Histaminum  
Ardor acompanhado por moléstias nervosas – Phosphorus 

Ardor crônico – Sulphur  
Arrancar os cabelos – Carcinosinum 
Aterosclerose – Aurum iodatum | Barium muriaticum | 

Phosphorus 
Articulares, moléstias – Rhus toxicodendron  
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Artrite reumatismo – Medorrhinum | Lycopodium clavatum 

| Rhus toxicodendron 
Artrose – Thuya Occidentalis | Ledum palustre | Rhus 
toxicodendron  

Asma – Amyl nitrosum | Kali carbonicum | Kalium 
sulphuricum | Tuberculinum 
Asma brônquica – Ipeca 

Asma com tosse que piora ao deitar – Croton tiglium  
Asma crônica – Blatta orientalis  
Asma infantil agravação tempo úmido – Natrum sulphuricum  

Asma infantil – Thuya occidentalis 
Asma depois da meia–noite – Arsenicum album 
Asma noturna – Syphilinum 

Asma com catarro – Antimonium tartaricum  
Assimetria facial – Calcarea fluorica 
Assobiar involuntariamente – Carbo animalis 

Assustar ao toque – Kali carbonicum 
Astenopia – Natrum muriaticum  
Astigmatismo – Gelsemium sempervirens 

Ataque de riso – Tarantula hispânica  
Ataque histérico – Moschus  
Ataques apoplécticos – Kalium bromatum  

Ataxia – Plumbum metallicum  
Ateu ou fanático – Colocynthis 
Aumentar a produção de leite – Lac caninum 
Ausência de cabelos ou pêlos no corpo (alopecia) – Alumen  

Autodestruição por álcool, fumo, drogas – Calcarea fluorica 
Autopunição – Lilium tigrinum 
Autoritário – Nux vômica 

AVC – Arnica montana 
Aversão a banho – Psorinum 
Aversão a chocolates – Tarentula hispânica 

Aversão à comida – Anacardium orientale 
Aversão à homeopatia – Causticum 
Aversão a tudo antes do meio-dia – Sarsaparilla 

Aversão ao ar livre – Cyclamen europaeum  
Aversão ao banho – Sulphur 
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Aversão ao calor – Secale cornutum | Camphora  
Aversão ao trabalho – Mandragora 
Aversão ao trabalho intelectual – Lilium tigrinum 

Aversão por mulheres – Magnesia carbônica 
Aversão pela Luz – Conium maculatum 
Aversão pelos desconhecidos – Barium carbonicum  

Aversão por doces e açúcar – Causticum 
Aversão por gorduras – Ambra grisea 
Aversão por café e alimentos pastosos – Calcarea carbonica 

Ávidos de conhecimento – Aurum metallicum 
Azia em gestantes – Conium maculatum 
Azia, trio da – Cina austriaca + Licopodium clavatum + 
Carbo vegetabilis 
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B 
Bagunçar, ato de – Sulphur 
Balançar a cadeira para trás e para frente – Carbo animalis 
Barriga, dor de – Colocynthis  

Barriga para dentro – Plumbum metallicum 
Barulho entra no corpo e irrita os dentes – Theridion 
curassavicum 
Bate a cabeça e arranca os cabelos – Atropa belladonna 

Bate com a cabeça na parede – Atropa belladonna 
Bate no peito e cai – Camphora 
Bater a cabeça, mania de – Atropa belladonna 

Batimentos do coração e carótidas – Amyl nitrosum 
Batimentos em todos os vasos – Selenium  
Bexiga, doenças na – Atropa belladonna 

Bexiga, trio – Cina austriaca + Licopodium clavatum + 
Carbo vegetabilis 
Bílis em abundância – Chelidonium majus  

Bipolaridade – Opium 
Bisturi homeopático – Silicea 
Blenorragia – Cantharis/ Mercurius solubilis  

Boca seca – Natrum muriaticum 
Boca seca sem sede – Nux moschata  
Bocejo – Amyl nitrosum 

Branco ou vazio na mente – Gelsemium Sempervirens 
Brincalhão e piadista – Plumbum metallicum/ Sulphur 
Broncopneumonia – Chelidonium majus  

Broncopneumonia infantil – Ipecacuanha  
Brônquios, dilatação dos, com expectoração fétida e gangrena 
pulmonar – Allium sativum  
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Bronquite – Ferrum phosphoricum | Phosphorus | Kali 
carbonicum 
Bronquite com emissões fétidas – Capsicum 

Bronquite crônica – Stannum  
Bronquite crônica com expectoração esbranquiçada – 
Lycopodium clavatum  

Bronquite crônica com profusa e difícil expectoração mucosa e 
hálito fétido – Allium sativum 
Bronquite crônica com hemoptise – Allium sativum  

Bronquite e asma, na tosse que acompanha estes casos – Blatta 
orientalis  
Bronquite e asma pulmonar – Antimonium tartaricum  
Bruxismo – Phytolacca decandra | Chamomilla 

Bulimia – China oficinalis 
Buscar o máximo prazer – Platinum 
Buscar o reconhecimento, o aplauso – Palladium 
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C 
Cabeça baixa – Arnica montana 
Cabeça com aumento de volume, sensação de – Berberis 
vulgaris 

Cabeça, dor de – Allium cepa  
Cabeça crônica com fotofobia, dor de – Silicea 
Cabeça, dor de, mais forte à noite – Aurum metallicum  
Cabeça latejante e pulsátil, dor de – Glonoinum  

Cabeça profunda ou que incide num dos lados da, Dor de cabeça 
(hemicrania) – Argentum nitricum 
Cabeça quente – Atropa belladonna 

Cabeça quente e pés frios ou vice–versa – Sulphur 
Cabeça, dor de ligada à menstruação, pessoas desconfiadas, que 
sofrem de – Actea racemosa  

Cabeça, dor de, na parte ínfero–posterior – Cocculus indicus  
Cabeça, dor de, que piora com atividades físicas – Paullinia 
sorbilis  

Cabeça, dor de, semanal que melhora se o paciente deitar sobre 
o lado doente. Impaludismo crônico – Calcium arsenicosum  
Cabeça, dor de, e nevralgias – Drosera rotundifolia  

Cabelos muito oleosos – Bryonia alba  
Cachorro que late e morde – Beladona 
Café em excesso, malefícios do – Chamomilla 

Cãibras – Veratrum album  
Cãibras nas mãos – Ambra grisea 
Cãibras na parte periférica do corpo – Magnesium 

phosphoricum 
Calado, irritado – Staphysagria 
Calafrios e calores – Chamomilla 
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Calafrios fortes de madrugada – Chelidonium majus 
Calafrios, dores pelo corpo e – Baptisia tinctoria 
Calázio – Conium maculatum | Staphysagria 

Cálculos – Calcárea carbonica 
Cálculos biliares – Berberis vulgaris | Chelidonium majus 
Cálculos renais – Sarsaparilla | Lycopodium clavatum | 

Cantharis 
Calor ardente – Atropa belladonna 
Calor no rosto, ardor nas mãos e pés – Sanguinaria 

canadensis 
Calor nos membros, Falta de – Guaiacum officinale  
Calor, grande intolerância ao – Camphora  
Calosidades nos pés e nas mãos – Antimonium crudum 

Calvície – Phosphoric acidum 
Calvície e cabelos brancos precoces – Lycopodium clavatum  
Cancro nos seios – Bromum 

Cancro uterino – Bufo rana  
Cansaço das pernas – Ruta graveolens 
Cansaço fácil – Sepia | Cyclamen europaeum | Stannum  

Cansaço geral acentuado – Histaminum  
Caprichos extravagantes – Stramonium  
Caquéticos, trio do – Carbo vegetabilis + Arsenicum álbum 

+ Muriatricum acidum 
Caquexia – Iodum  
Carapaça de autoproteção – Calcarea carbonica 

Caráter colérico – Bryonia alba 
Cárie – Staphysagria 
Cárie e queda dos dentes – Fluoris acidum 

Cárie infantil – Calcarea fluorica 
Carótidas pulsantes – Atropa belladonna 
Cartilagens Remédio das – Argentum metallicum 

Casos traumáticos – Arnica montana  
Catalepsia emocional – Phosphoric acidum 
Catarata – Conium maculatum 

Catarata e opacidade de córnea – Ruta graveolens 
Catarata senil – Secale cornutum 
Catarata Traumática – Conium maculatum 
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Catarro – Kalium bichromicum 

Catarro amarelado – Hamamelis virginica 
Catarro crônico – Petroleum 
Catarro crônico da garganta – Elaps corallinus  

Catarro nasal – Kalium silicatum  
Catarro no peito e expectoração difícil – Alium carbonicum  
Catarro seco – Bryonia alba  

Caxumba e escarlatina – Phytolacca decandra 
Cegueiras de variadas causas – Gelsemium sempervirens 
Celulite – Thuya occidentalis 

Cérebro, doenças do – Atropa belladonna 
Cheiro fétido – Pyrogenium 
Choques elétricos – Phosphorus | Cicuta Virosa 

Chora muito e para no colo, criança – Chamomilla 
Chora quando está sozinho – Conium maculatum 
Cianose – Pyrogenium 

Cicatrizes dolorosas – Silicea 
Cirrose e congestões hepáticas – Mercurius dulcis 
Cistite – Medorrhinum 

Cistos do ovário – Apis mellifica 
Ciúme excessivo – Hamamelis virginica 
Ciúmes – Apis mellifica 

Clarividência – Tarentula hispânica 
Claustrofobia – Argentum nitricum 
Coceira – Urtica urens  
Coceira interminável – Psorinum 

Coceira insuportável – Kalium arsenicosum 
Coceira nervosa no nariz – Agaricus muscaria  
Coceira intensa no ânus – Medorrhinum 

Coito difícil e doloroso – Natrum muriaticum 
Cólera – Camphora  
Colesterol alto – Licopodium clavatum 

Cólicas com gases – Allium cepa  
Cólicas dolorosas – Magnesia carbônica 
Cólicas em geral – Euphrasia officinalis | Caulophyllum | 

Colocynthis  
Cólicas hepáticas – Berberis vulgaris 
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Cólicas intestinais aliviadas pela pressão – Stannum  
Cólicas menstruais muito fortes – Gelsemium sempervirens 
Cólicas renais – Sarsaparilla 

Cólicas Violentas – Colocynthis 
Concentração, falta de – Baryta carbônica 
Conflito mental entre sexo e religiosidade – Lilium tigrinum 

Confusão de identidade – Lac caninum 
Confusão mental – China officinalis 
Congestão dolorosa do fígado, com icterícia e febre – Vipera 

torva  
Conjuntivite – Hamamelis virginica | Pulsatilla 
Constante necessidade de engolir – Sabadilla  
Constipação do ventre – Alumen  

Constipação sem vontade de evacuar – Bryonia alba  
Contrações, espasmos – Crocus sativus 
Contradições psicológicas – Tarantula hispânica  

Convulsões – Atropa belladonna | Cuprum metallicum 
Convulsões como as epitéticas – Amyl nitrosum 
Convulsões devidas ao medo – Ignatia amara 

Convulsões por ciúmes – Lachesis trigonocephallus 
Convulsões violentas – Cicuta virosa 
Coqueluche – Drosera rotundifolia  

Coração – Arnica montana 
Coração apertado – Lilium tigrinum 
Coração fraco – Calcium arsenicosum  

Corizas – Psorinum 
Coriza abundante, com espirros – Histaminum  
Coriza com lacrimejamento brando e contínuo – Allium cepa  

Corizas frequentes com ulcerações no nariz – Alumina silicata  
Córnea com fotofobia – Euphrasia officinalis  
Corrimento em geral – Nitricum acidum  

Corrimentos amarelados e espessos – Calcium sulphuricum  
Corrimentos brandos – Pulsatilla 
Corrimentos esverdeados – Natrum sulphuricum  

Corrimentos leitosos e ácidos – Calcium carbonicum  
Corrimentos mucosos e espessos – Hydrastis canadensis  
Corrimento sanguinolento – Bufo rana  
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Corrimentos vaginais albuminosos abundantes – Bórax  

Corrimento vaginal juvenil – Sepia 
Covardia e insegurança – Baryta carbônica 
Crescimentos mental e fisicamente atrasados – Barium 

carbonicum  
Criança adotiva – Pulsatilla nigricans 
Criança que olha através dos dedos – Baryta carbônica 

Crianças briguentas – Stramonium 
Crianças geniosas e mal–humoradas – Cina austriaca 
Crianças mentirosas; egocêntricas – Veratrum album 

Crianças meticulosas – Carcinosinum 
Crianças não gostam de ser fotografadas – Antimonium 
crudum 

Crianças que demoram em andar – Causticum 
Crianças que só se acalmam no colo – Chamomilla 
Crianças raquíticas, que não se nutrem – Silicea 

Crianças com retardo – Agaricus muscarius 
Crianças secas e enrugadas como idosos – Argentum nitricum  
Crianças sensíveis a repreensões – Carcinosinum 

Criatividade, falta de – Coffea Cruda 
Crise de risos – Theridion curassavicum 
Crise de taquicardia – Valeriana officinalis 

Crostas na cabeça e inflamação dos olhos – Rhus 
toxicodendron  
Culpa, sensação de – Aconitum napellus | Conium 
maculatum 
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D 
Dançar sem música e sem ritmo – Agaricus muscarius 
Debilidade causada por transtornos do SNC – Cocculus indicus  
Debilidade e falta de reação – Phosphoricum acidum | 

Selenium 
Debilidade consequente de gripe – Phosphorus 
Debilidade neuromuscular – Onosmodium 

Debilidade senil e de origem sexual – Anacardium orientale 
Debilidade, ansiedade e emagrecimento – Secale cornutum 
Deboche – Hyosciamus Níger 

Decepção de amor – Tarentula hispânica 
Deglutição dolorosa – Mercurius corrosivus  
Delírio – Hyosciamus Níger 

Delírio com episódio de fúria – Stramonium  
Delírio religioso – Anacardium orientale 
Delírios e confusão mental – Mandragora 

Dentes cariados – Staphysagria – Mercurius solubilis 
Dentes irregulares, mal implantados – Calcarea fluorica 
Dentes largos, brancos, quase quadrados – Calcarea 

carbonica 
Dentes tortos – Mercurius solubilis 
Dentes, dor de – Plantago major 
Dentição difícil – Kreosotum 

Dentição tardia – Calcium phosphoricum 
Depressão – Hypericum perforatum | Kalium bromatum 
Depressão crônica – Lac caninum 

Depressão mental – Argentum nitricum | Baptisia tinctoria 
Depressão moral com complexo de inferioridade – Psorinum 
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Depressão Nervosa – Conium maculatum | Hypericum 

perforatum  
Depressão pós-parto – Sepia 
Depressão pós-parto, Agressiva e raivosa – Alumina 

Depressão pós-parto – Hypericum perforatum 
Depressão provocada pelo sol excessivo – Gelsemium 
sempervirens 

Depressão sensorial e fraqueza muscular em geral, podendo 
chegar à paralisia – Hepar sulphuris  
Depressão, trio da – Cina austriaca + Licopodium + Carbo 

vegetabilis 
Depressão profunda – Lilium tigrinum | Morphinum  
Deprimido e esgotado – Staphysagria 

Depurativo do sangue – Sarsaparilla 
Dermatoses diversas que provocam escamas – Arsenicum 
album  

Derrame – Carbo vegetabilis 
Derrames pleurais – Cantharis  
Desajeitados – Agaricus muscarius 

Descamações – Sulphur 
Descobrem os pés enquanto dormem – Sulphur 
Desconfiança – Anacardium orientale 

Desconfiança ou lascívia – Hamamelis virginica 
Deseja chamar a atenção – Ignatia Amara 
Desejo aumentado e potência diminuída – Selenium  
Desejo de estar ao ar livre – Amyl nitrosum 

Desejo de ficar deitado – Kalium silicatum  
Desejo de ficar só – Cyclamen europaeum | Bufo rana  
Desejo de frutas ácidas – Theridion curassavicum 

Desejo de leite – Anacardium orientale 
Desejo de massas e de gorduras – Calcarea phosphorica 
Desejo de solidão e versão ao diálogo – Carbo animalis  

Desejo de viajar, ver paisagens diferentes – Magnesia 
carbônica 
Desejo frequente de defecar – Artemisia abrotanum 

Desejo incontido de fumar – Theridion curassavicum 
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Desejo sexual diminuído Impotência prematura – Baryta 
carbônica 
Desejo sexual exagerado – Platinum  

Desejo sexual reprimido – Lilium tigrinum 
Desejo violento e ineficaz de evacuar – Alumen  
Desintoxicação – Nux Vômica 

Desequilíbrios uterinos – Ignatia Amara 
Desespero – Psorinum 
Desgaste nos nervos – Hypericum perforatum 

Desgosto com a vida – Aurum metallicum  
Desgosto pela vida – Aurum metallicum 
Disenteria – Mercurius solubilis  
Desistência da vida, objetivos em geral – Ambra grisea 

Deslocamento da retina – Aurum metallicum | Petroleum 
Deslocamento uterino – Lilium tigrinum  
Desmaio – Moschus | Lachesis trigonocephallus 

Desnuda-se com facilidade – Phytolacca decandra 
Despojado – Cyclamen europaeum 
Despoluição da água – Carbo vegetabilis 

Desvio do caminho da vida – Psorinum 
Detalhista – Graphites Naturalis 
Diabetes – Echinacea angustifólia | Plumbum metallicum 

| Anacardium occidentale | Phosphoric acidum | 
Plumbum metallicum 
Diabetes com dores reumáticas nas articulações – Lacticum 

acidum  
Diarreia – Kalium sulphuricum | Paullinia sorbilis 
Diarreia com coágulos de sangue – Valeriana officinalis 

Diarreia à noite – Pulsatilla 
Diarreia aguda – Antimonium crudum  
Diarreia aguda com dor de barriga – Veratrum album  

Diarreia aguda e esverdeada – Chamomilla 
Diarreia aquosa – Croton tiglium  
Diarreia com cólicas – Mercurius solubilis  

Diarreia crônica – Phosphorus 
Diarreia das crianças de peito – Hepar sulphuris  
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Diarreia em recém-nascido, febre e prostração – Lacticum 

acidum  
Diarreia infantil, em qualquer caso de – Mercurius dulcis 
Diarreia matutina – Bryonia alba/ Sulphur 

Diarreia matutina com dores abdominais e calafrios – 
Histaminum  
Diarreia sem cólica – Ferrum metallicum  

Dificuldade de convívio / Vive isolada – Ambra grisea 
Dificuldade de respirar (dispneia) e tosse sufocante – Amyl 
nitrosum 

Dificuldade em aceitar-se – Calcarea fluorica 
Dificuldade em lembrar nomes próprios – Anacardium 
orientale 

Dificuldade Grande de concentração – Cannabis indica 
Dificuldade na leitura – Agaricus muscarius 
Dificuldade na respiração – Aceticum acidum  

Dificuldade para caminhar – Ignatia Amara 
Dificuldade para mamar – Baryta carbônica 
Dificuldades escolares – Causticum 

Dificuldades para engolir – Naja tripudians 
Dificuldades para pensar e para compreender – Conium 
maculatum 

Difteria – Hepar sulphuris – Lycopodium clavatum 
Digestão – China officinalis 
Digestão, trio – Cina austriaca + Licopodium clavatum + 
Carbo vegetabilis 

Digestivo, acerto – Argentum nitricum 
Dirigir, medo de – Gelsemium sempervirens 
Disartria - Lycopodium clavatum  

Discutidor – Chelidonium majus 
Disenteria – Mercurius corrosivus | Paullinia sorbilis 
Disfunção Erétil – Conium maculatum 

Dismenorreia – Bufo rana  
Dispepsia – Taraxacum Officinale | Dente de Leão 
Dispepsia com dor de cabeça – Nux vômica 

Dispepsia ou acidez excessiva – Capsicum 
Dispneia – Antimonium tartaricum  
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Dispneia nervosa ou histérica – Moschus  
Disritmias – Cuprum metallicum | Kali carbonica 
Distensão abdominal – Thuya occidentalis 

Distensão do estômago – Robinia pseudacacia 
Distração mental ao responder uma pergunta – Baptisia 
tinctoria  

Distúrbios circulatórios – Calcarea fluorica 
Distúrbios do olfato – Anacardium orientale 
Distúrbios uterinos – Lilium tigrinum 

Ditador – Ferrum metallicum 
Dócil – Mercurius solubilis 
Doenças cardíacas / Palpitações audíveis – Naja tripudians 
Doenças crônicas do fígado que existam sintomas biliosos ou 

hepáticos – Chelidonium majus  
Doenças do estômago – Natrum carbonicum 
Doenças inflamatórias dos olhos – Hepar sulphuris  

Doenças malignas da área genital – Lilium tigrinum 
Doenças metabólicas, uma série de – Calcium carbonicum  
Doenças provocadas por choques morais – Causticum 

Doentes que datam a moléstia – Carbo vegetabilis 
Domina pela compaixão/chantagista emocional – Causticum 
Dor ciática – Ruta graveolens 

Dor como se fosse por luxação – Rhus toxicodendrum 
Dor contínua – Arnica montana 
Dor de cabeça pulsante – Theridion curassavicum 

Dor de cabeça Trio – Cina austriaca + Licopodium + Carbo 
vegetabilis 
Dor de dentes pré-menstrual – Baryta carbonica 

Dor região lombar – Arnica montana 
Dor na região occipital – Histaminum  
Dor no alto da cabeça – Alumen  

Dor no estômago – Anacardium orientale 
Dor nos dentes – Alium carbonicum  
Dor nos tendões e articulações – Ruta graveolens | Arnica 

montana 
Dor precordial com palpitações – Magnesia carbônica 
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Dores abdominais erráticas e presença de vermes comprovada 

laboratorialmente – Cina austriaca 
Dores abdominais internas depois de uma cirurgia – 
Staphysagria 

Dores no abdome – Morphinum  
Dores agudas, lancinantes – Bryonia alba  
Dores ardentes em qualquer parte do corpo – Cantharis  

Dores artríticas nas juntas – Sabina  
Dores características do crescimento de crianças – Calcium 
phosphoricum  

Dores Ciáticas – Colocynthis  
Dores com agulhas geladas – Agaricus muscarius 
Dores cortantes agudas – Calcarea phosphorica 

Dores de cabeça – Onosmodium | Phosphoricum acidum  
Dores de cabeça com ruído – Spigelia anthelmia  
Dores de cabeça após algum esforço mental – Magnesium 

phosphoricum 
Dores de cabeça com náuseas – Veratrum album  
Dores de cabeça muito fortes – Scutellaria lateriflora  

Dores de cabeça occipitais – Carbo vegetabilis | Cocculus 
indicus 
Dores de cabeça que aumentam lentamente e desaparecem de 

repente – Argentum metallicum 
Dores de cabeça que melhoram com o calor – Alumina silicata  
Dores de estômago com acidez e flatulência – Lycopodium 
clavatum  

Dores desesperantes – Chamomilla 
Dores dilacerantes nos ossos da pelve – Sabina  
Dores e congestão com batidas visíveis dos vasos sanguíneos – 

Atropa belladonna 
Dores erráticas – Pulsatilla 
Dores nas pernas – Drosera rotundifolia  

Dores nas articulações – Rhus toxicodendrum  
Dores nas costas – Pulsatilla 
Dores no cóccix – Ruta graveolens 

Dores nevrálgicas – Kalium bromatum  
Dores no coração e falta de ar – Spigelia anthelmia  
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Dores no fígado durante a menstruação – Phosphoric acidum 
Dores no baço – Medorrhinum 
Dores no seio, que se estendem ao braço, com intumescimento 

das glândulas – Lacticum acidum  
Dores nos ossos – Aurum metallicum 
Dores oculares – Gelsemium sempervirens 

Dores opressivas no nariz – Allium sativum  
Dores picantes – Apis mellifica 
Dores por contusão ou pancadas – Arnica montana 

Dores pós-cirúrgicas – Arnica montana 
Dores pulsáteis com sensação de choque – Tarentula 
hispânica 
Dores que aumentam e diminuem devagar – Stannum  

Dores que fazem se contorcer como cobra – Lachesis 
trigonocephallus 
Dores que melhoram pelo movimento e pioram com o repouso 

e pelo frio ou umidade – Rhus toxicodendron  
Dores queimantes como brasa – Arsenicum album 
Dores violentas na cabeça e coluna vertebral – Malandrinum  
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E 
Eczema – Arsenicum album | Rhus toxicodendron 
Eczema da borda da pálpebra – Bacillinum 
Eczema do couro cabeludo e do ouvido – Kalium bichromicum 

Eczemas úmidos – Kalium muriaticum  
Edemas nas pálpebras superiores – Kali carbonicum 
Edemas sem inflamação – Apis mellifica 
Edemas, tendência aos – Alium carbonicum  

Ejaculação precoce – Ruta graveolens 
Elefantíase – Ledum palustre 
Elegância exagerada – Arsenicum album 

Emagrecer – Taraxacum officinale 
Emagrecer, tendência a – Bryonia alba  
Emagrecimento – Natrum muriaticum ou chloratum | 

Plumbum metallicum  
Emagrecimento rápido – China officinalis  
Embotamento – Gelsemium sempervirens 

Empreendedorismo, Excesso – Nux vômica 
Enfermidades crônicas, Trio das – Carbo vegetabilis + 
Arsenicum álbum + Muriatricum acidum 

Enterite – Mercurius corrosivus | Ferrum phosphoricum 
Entorpecimento da cabeça – Alumina 
Entorpecimento de partes do corpo – Ambra grisea 

Entorpecimento dos membros – Alumina silicata  
Entorses – Ruta graveolens 
Enurese – Urtica urens 

Enurese noturna – Medorrhinum 
Enurese nos idoso – Secale cornutum 
Enurese noturna nas crianças – Sulphur 
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Envelhecimento precoce – Cyclamen europaeum  
Envenenado, medo constante de ser – Hamamelis virginica 
Envenenamento do sangue – Crotalus horridus  

Enxaqueca – Stannum – Cocculus indicus 
Enxaqueca com flatulência – Cannabis Indica 
Enxaqueca com prurido vaginal – Sepia 

Enxaqueca que evolui ao longo do dia – Spigelia anthelmia  
Enxerga através das paredes – Cannabis Indica 
Epilepsia – Calcium arsenicosum | Cocculus indicus | 

Cuprum metallicum | Bufo Rana 
Epilepsia – Cicuta Virosa 
Epistaxes – China officinalis 
Epistaxe recorrente – Carbo vegetabilis 

Equilíbrio da sexualidade – Moschus 
Erisipela – Echinacea angustifólia | Rhus toxicodendron  
Eructações extremamente ácidas – Robinia pseudacacia 

Erupções da pele – Agaricus muscaria 
Erupções da pele, úmidas e pruriginosas – Psorinum 
Erupções no couro cabeludo – Calcarea carbonica 

Erupções pruriginosas secas, com ardor – Sulphur 
Erupções que vertem líquido aquoso e transparente, em 
qualquer parte do corpo – Graphites 

Erupções recolhidas – Cuprum aceticum  
Erupções suprimidas – Camphora 
Escamações – Sepia 

Escarros sanguinolentos – Bryonia alba  
Esclerose cerebral – Silicea 
Esclerose cérebro-espinhal múltipla – Tarantula hispânica  

Escleroses – Plumbum metallicum 
Esclerose múltipla – Cocculus indicus | Alumina 
Esconder-se – Thuya occidentalis 

Esconde-se de estranhos – Baryta carbônica 
Escorpiões, picadas de – Opium 
Esfíncter, perda de firmeza no – Aloe socotrina 

Esgotamento ao menor exercício – Spongia tosta  
Esgotamento físico e mental – Kalium silicatum | Selenium 



Medicamentos Homeopáticos de A a Z 
Eduardo Egisto 

 

Página 46 

Esgotamento nervoso com aversão ao exercício físico ou mental, 

neurastenia – Silicea  
Esgotamento nervoso e cerebral – Zincum metallicum 
Espadachins – Opium 

Espasmos – Cuprum metallicum  
Espasmos da dentição – Magnesium phosphoricum 
Espasmos da glote – Sambucus nigra 

Espasmos do esôfago – Barium carbonicum  
Espasmos nos músculos cervicais – Cicuta virosa 
Espera o príncipe encantado – Antimonium crudum 

Esperma, emissões de, sem ereção – Argentum metallicum 
Espinhas, fistulas, acnes – Hepar sulphur | Calcarea 
sulphurica 

Espinhas no rosto durante a menstruação – Medorrhinum 
Espirros – Allium cepa  
Esquecimento de fatos recentes – Medorrhinum 

Estancar hemorragias – Hamamelis virginica 
Esterilidade – Medorrhinum 
Estômago – Carbo vegetabilis 

Estomatite – Hamamelis virginica 
Estomatite ulcerosa – Nitricum acidum 
Estrabismo – Syphilinum | Stramonium 

Exacerbação sexual – Agaricus muscarius 
Exagero no tempo, minutos parecem anos – Cannabis Indica 
Exaltação sexual violenta, com priapismo ou ninfomania – 
Cantharis  

Exausto mas não dorme – Coffea Cruda 
Excessos alimentares – Nux vômica 
Excitação e depressão, Alternância de – Lachesis 

trigonocephalus  
Excitação mental – Paullinia sorbilis  
Excitação seguida de prostração – Hamamelis virginica 

Excitação sexual cerebral – Agaricus muscaria  
Excrescências esponjosas – Thuya occidentalis 
Exoftalmia – Iodum purum 

Expectoração difícil e insuficiente – Antimonium tartaricum  
Expulsa corpos estranhos do organismo – Silicea 
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Extrema agitação – Tarantula hispânica  
Extrema passividade – Baryta carbônica 
Extrema sensibilidade – Magnesium carbonicum | Asa 

foetida  
Extremamente friorento – Tuberculinum 
Extremamente humilde – Cyclamen europaeum 

Extremamente ritualístico – Argentum nitricum 
Extremamente romântico – Antimonium crudum 
Extremidades frias – Calcium phosphoricum  

Extremidades frias e sudorese – Calcium carbonicum  
Extrovertido – Cicuta Virosa 
Extrovertido, amigável – Lycopodium clavatum 
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F 
Face pálida acinzentada – Kali carbonicum 
Face coberta de suor frio – Antimonium tartaricum  
Face pálida e fria – Veratrum album  

Face pálida ou azulada – Antimonium tartaricum  
Face vermelha e intumescida – Crotalus horridus  
Face vermelha e quente – Bryonia alba  
Facilidade em sagrar – Phosphorus 

Facilidade para hemorragias em jatos – Ipecacuanha 
Facilmente raivoso – Staphysagria 
Facilmente influenciável – Valeriana officinalis 

Fadiga e intensa prostração – Calcium picricum | Cobaltum 
matallicum  
Fadiga e nevralgia dos olhos – Ruta graveolens  

Falar muito e sem lógica – Baryta carbônica 
Falar sozinho – Moschus 
Falam em demasia, Indicado para pessoas que – Actea 

racemosa  
Falar, crianças que demoram a – Nux moschata  
Falta de apetite – Thuya occidentalis 

Falta de concentração – Baryta carbonica 
Falta de autoconfiança – Silicea 
Falta de memória – Alumina 

Familiar – Coffea Cruda 
Fantasias lascivas – Lilium tigrinum 
Faringites – Tuberculinum 

Faringite crônica, seca – Sanguinaria canadensis 
Faringite e amigdalite agudas – Mercurius corrosivus 
Faringite em pessoas reumáticas – Guaiacum officinale  
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Faz várias tarefas ao mesmo tempo – Rhus toxicodendrum  
Febre – Atropa belladonna 
Febre amarela – Crotalus horridus  

Febres altas com grande sonolência – Kalium bromatum  
Febre com calafrios – Aconitum napellus 
Febre e prostração – Gelsemium sempervirens 

Febres graves em geral: do tifo, puerperal, da septicemia – 
Pyrogenium  
Febre intermitente – Cina austriaca 

Febres intermitentes – Capsicum– Plantago major 
Febres intermitentes cotidianas – China officinalis 
Febre palustre – Veratrum album  
Febre puerperal – Echinacea angustifólia  

Febre que vai e volta – Bryonia alba 
Febre que vem de repente – Aconitum Napelus 
Febre, moléstias com – Ferrum phosphoricum 

Febre, trio da – Beladona + Aconitum + Bryonia 
Fechado, não demonstra sentimentos – Petroleum 
Fêmur nas crianças, desenvolvimento raquítico do – Calcium 

fluoricum  
Fenda anal – Rathania 
Fendas – Nitricum acidum  

Feridas – Nitricum acidum | Barium carbonicum  
Feridas dos pés causadas pelo atrito dos sapatos – Allium cepa  
Ferimentos – Conium maculatum 

Ferimentos por objetos pontiagudos ou penetrantes – Ledum 
palustre 
Fezes com restos não digeridos – Artemisia abrotanum 

Fezes duras, secas e dolorosas – Sulphur 
Fezes menores do que espera – Naja tripudians 
Fezes normais, mas com evacuação duas ou três vezes por dia 

– Pulsatilla 
Fezes passam no ânus com dificuldade – Ignatia amara 
Fibras elásticas da pele, moléstias que atacam os – Calcium 

fluoricum  
Fibromas – Thuya occidentalis 
Fibromialgias – Plumbum metallicum 
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Fibroma – Conium maculatum 

Fica ofendido por qualquer coisa – Staphysagria  
Fígado – Chelidonium majus 
Fígado e no baço, dores no – Cobaltum matallicum  

Fígado, hipertrofia do – Magnesium muriaticum 
Fígado, doenças crônicas do – Lycopodium clavatum  
Fígado trio – Cina austriaca + Licopodium+ Carbo 

vegetabilis 
Filósofos – Sulphur 
Finge enfermidade – Tarentula hispânica 

Fissuras lábios /calcanhar / mãos – Natrum carbonicum 
Fístulas dentárias – Calcium fluoricum  
Fixação por instrumentos cortantes – China officinalis 

Fixado em ocorrências desagradáveis do passado – Ambra 
grisea 
Flatulência trio – Lycopodium clavatum + Thuya 

occidentalis + Nux moschata  
Fluxo menstrual adiantado, abundante, que perdura muitos dias 
– Kreosotum 

Fluxo menstrual escasso – Causticum 
Fluxo menstrual escasso e retardado, espesso e escuro – 
Magnesium carbonicum  

Fluxo menstrual escasso, atrasado ou suprimido – Pulsatilla 
Fome constante – Psorinum 
Fome voraz sem apetite – Drosera rotundifolia 
Fontanelas que demoram a fechar – Calcium phosphoricum  

Fora da realidade como em um sonho – Valeriana officinalis 
Força aumentada – Agaricus muscarius 
Força de vontade, ausência da – Kalium silicatum  

Formigamento – Urtica urens  
Formigamento nos membros superiores – Aconitum napellus 
Forte dor de cabeça durante a menstruação – Sepia 

Fortes dores abdominais – Calcarea fluorica 
Fracas e nervosas, pessoas – Asa foetida  
Fracas, abatidas, hemorrágicas, constituições – Crotalus 

horridus  
Fracasso – Silicea 
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Fraqueza – Arsenicum album 
Fraqueza acentuada depois da menstruação ou de uma crise de 
hemorroidas – Cocculus indicus  

Fraqueza das mulheres que amamentam – Carbo animalis  
Fraqueza de memória – Plumbum metallicum – Barium 
muriaticum 

Fraqueza dos batimentos cardíacos – Alium carbonicum  
Fraqueza mental e de memória – Anacardium orientale 
Fraqueza ou vazio na boca do estômago – Ignatia amara 

Fraqueza, trio – Carbo vegetabilis + Arsenicum álbum + 
Muriatricum acidum 
Fraquezas musculares inespecíficas – Gelsemium 
sempervirens 

Friagem – Drosera rotundifolia  
Frieiras – Agaricus Muscarius 
Frieiras que coçam e ardem demais – Agaricus muscaria  

Frieiras e erupções cutâneas secas e escamosas – 
Malandrinum  
Frigidez – Conium maculatum 

Frigidez, anafrodisia – Anacardium occidentale 
Frio no corpo, sensação de – Graphites  
Fumar, parar de – Nux Vômica | Tabacum 

Fúria – Hyosciamus Níger 
Furúnculos – Sulphur | Calcium picricum  
Furunculoses – Echinacea angustifólia  
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G 
Gago, disfemia – Stramonium  
Gânglios inguinais inflamados – Calcium arsenicosum  
Gangrenas – Carbo vegetabilis | Echinacea angustifólia  

Garganta, dor de – Mercurius solubilis, Baryta carbonica 
Garganta – Chamomilla 
Garganta, inflamação na – Sulphur 
Gases depois de comer – Antimonium crudum  

Gases no estômago e intestinos, grande acúmulo de – Asa 
foetida  
Gástricos, desarranjos – Cantharis  

Gastrite – Kalium sulphuricum  
Gênio vingativo – Chamomilla 
Genitália hipersensível ao toque – Coffea Cruda 

Gestos involuntários, como se estivesse tecendo – Tarentula 
hispânica 
Ginecológicas perturbações – Calcium carbonicum  

Glândulas endurecidas – Alumen | Carbo animalis 
Glândulas endurecidas como pedra – Calcium fluoricum  
Glândulas mamárias – Phytolacca decandra 

Glaucoma – Euphrasia officinalis – Gelsemium 
sempervirens 
Globos oculares dolorosos – Bryonia alba 

Glutões – Antimonium crudum 
Gosta da noite – China officinalis 
Gosta de álcool – Nux vômica 

Gosta de chamar a atenção – Palladium 
Gosta de chuvas e trovões – Carcinosinum 
Gosta de colecionar objetos diversos – Silicea 
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Gosta de dar presentes vistosos – Veratrum album 
Gosta de doces – Carcinosinum 
Gosta de hierarquias – Ferrum metallicum 

Gosta de inventar, criar – Calcarea phosphorica 
Gosta de mudar coisas de lugar – Tuberculinum 
Gosta de negócios arriscados – Veratrum album 

Gosta de normas e leis – Ferrum metallicum 
Gosta de rotinas – Kali carbonicum 
Gosto adocicado na boca – Sabadilla  

Gosto amargo na boca – Colocynthis – Chelidonium majus 
Gosto de cobre na boca – Medorrhinum 
Gosto de sangue na boca antes de tossir – Elaps corallinus  
Gosto metálico na boca – Cuprum metallicum  

Gosto salgado constante na boca – Cyclamen europaeum  
Gota – Ledum palustre 
Gota e reumatismos – Antimonium crudum 

Grande capacidade de condensar a luz – Silicea 
Grande idealizador / Obstinação – Calcarea carbonica 
Grande prostração e resfriamento geral – Naja tripudians  

Grande sensibilidade ao frio – Aceticum acidum  
Grande sensibilidade hepática – Lycopodium clavatum 
Grande sonolência – Antimonium tartaricum  

Grande susto suprime a menstruação – Ignatia Amara 
Gravidez – Carbo vegetabilis 
Gravidez imaginária – Ignatia Amara 

Gravidez, vômitos – Caulophyllum  
Gripe – Gelsemium Sempervirens 
Gripe com ou sem febre, coriza – Allium sativum  

Gripe, Prevenção para a – Thuya 
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H 
Halitose – Carbo vegetabilis | Tuberculinum 
Hematomas arteriais ou venosos – Calcium fluoricum  
Hemofilia – Phosphorus 

Hemoptises – Alumen  
Hemorragias – China officinalis 
Hemorragia das mucosas – Carbo vegetabilis  
Hemorragia escura e viscosa de qualquer parte do corpo – 

Crocus sativus 
Hemorragia uterina – Atropa belladonna 
Hemorragia, dores e outras afecções – Alium carbonicum  

Hemorragia, usada em todos os casos de – Hamamelis 
virginica 
Hemorragia abundante – Ferrum metallicum | Alumen 

Hemorragias intraoculares – Crotalus horridus  
Hemorragias, poderoso remédio das – Ipeca 
Hemorragias pulmonares – Arnica montana 

Hemorragias uterinas com sangue coalhado e escuro, 
acompanhadas de dores fortes e espasmos – Chamomilla 
Hemorroidas – Aesculus hippocastanum | Calcium 

fluoricum 
Hemorroidas com grande fraqueza – Carbo animalis 
Hepatite crônica – Chelidonium majus  

Herpes labial – Natrum muriaticum 
Herpes zoster – Rhus toxicodendron 
Hidrocefalia – Apis mellifica 

Hipersensibilidade com intolerância à luz – Atropa belladonna 
Hipersensibilidade do couro cabeludo – Atropa belladonna 
Hipertireoidismo – Iodum purum 
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Hipertrofia do ego – Thuya occidentalis 
Hipertrofia e endurecimento das glândulas – Iodum  
Hipervalorizam as atividades intelectuais – Sulphur 

Hipocondria – Argentum nitricum | Calcium carbonicum 
Hipotireoidismo – Iodum purum 
Histeria – Crocus sativus | Gelsemium sempervirens | 

Tarantula hispânica | Ignatia amara  
Humor, constantes mudanças de – Cobaltum matallicum 
Humor muito instável – Calcarea fluorica | Ignatia Amara 
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I 
Icterícia – Chelidonium majus 
Ideia de morte próxima – Agnus castus  
Ideia fixa de perseguição – China officinalis 

Ideias agitadas – Aconitum napellus 
Ideias de suicídio – Alumina 
Ideias fixas – Cannabis Indica 
Ideias que vão e voltam com insistência – Coffea cruda 

Idosas, pele enrugada em – Secale cornutum  
Idosos nervosos – Ambra grisea 
Ilusão de apaixonar-se – Natrum muriaticum 

Ilusão de estar possuído – Mandragora 
Ilusão de que é um gigante – Natrum carbonicum 
Ilusão de que está longe de casa e entes queridos – Aconitum 

napellus 
Ilusão de ter enfermidade incurável – Magnesia carbônica 
Ilusões de que têm pessoas atrás – Medorrhinum 

Ilusões espectrais – Cannabis indica 
Imagina dragões – Opium 
Imagina ver aranhas – Lac caninum 

Imaginação exacerbada – Veratrum album 
Impaciente – Rhus toxicodendrum  
Impigens – Bórax  

Impotência – Bufo rana | Lilium tigrinum | Phosphoric 
acidum 
Impotência no trabalho – Lycopodium Clavatum 

Impotência associada ao diabetes – Moschus 
Impotência com espermatorréia – Selenium  
Impotência física – Agaricus muscaria  
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Impotência psicológica – Onosmodium 
Impotência sexual, em especial dos homens – Agnus castus  
Impulsivo – Hepar sulphur 

Inapetência – Aceticum acidum 
Incapacidade de pensar – Baptisia tinctoria  
Inchaço e rigidez das juntas – Medorrhinum 

Inconsolável – Ignatia Amara 
Incontinência urinária infantil – Lycopodium clavatum  
Indecisão constante – Calcarea fluorica 

Indiferença aos semelhantes – Phytolacca decandra 
Indigestão e dispepsia crônica – Pulsatilla 
Indignação – Staphysagria 
Infantilidade e imbecilidade – Bufo Rana 

Infecção aguda – Carbo vegetabilis 
Infecção pós-cirúrgica – Pyrogenium 
Infecção renitente com risco de morte – Pyrogenium 

Infertilidade – Natrum carbonicum 
Inflamação – Echinacea angustifólia – Atropa belladonna 
Inflamação dos olhos com corrimento amarelo – Calcarea 

sulphurica 
Inflamações agudas, violentas – Apis mellifica 
Inflamações purulentas em geral – Hepar sulphuris  

Inflamações, no início de todas as – Ferrum phosphoricum 
Inflamável – Petroleum 
Inflexível – Ferrum metallicum l Nux vômica 

Injúria – Staphysagria 
Inquietação – Arsenicum album  
Inquietação e agitação – Thuya occidentalis  

Inquietude matinal – Natrum sulphuricum  
Insensibilidade – Opium 
Insolação – Glonoinum  

Insônia – Chamomilla | Camphora | Gelsemium 
sempervirens 
Insônia após a meia-noite, com grande agitação – China 

officinalis  
Insônia após contrariedades – Ignatia amara 
Insônia do alcoolismo – Anacardium orientale 
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Insônia em pessoas franzinas e fracas – Ambra grisea 

Insônia histérica – Scutellaria lateriflora  
Insônia noturna – Chamomilla  
Insônia por excitabilidade nervosa – Kalium bromatum  

Insônia por supraexcitação nervosa – Coffea cruda 
Insônia, formas obstinadas e intratáveis de – Cannabis indica 
Insônia, mesmo exausto – Theridion curassavicum 

Inspiração seguida de tosse – Aceticum acidum  
Inteligência fraca – Cannabis indica 
Intolerância a bebidas alcoólicas – Silicea 

Intolerância à música – Sabina  
Intolerância à pressão – Baptisia tinctoria  
Intolerância ao leite – Natrum carbonicum 

Irritabilidade – Colocynthis | Chamomilla 
Irritáveis e que não sabem o que desejam – Ipeca 
Irritável – Chelidonium majus  
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J 
Jato urinário Intermitente – Conium maculatum 
Joanete – Agaricus Muscarius 
Jovem com rosto enrugado – Artemisia abrotanum 

Juntam coisas velhas e amontoam – Sulphur 
Justiça, Senso exacerbado de – Nux vômica 
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L 
Lábios secos – Arsenicum album  
Lábios secos e rachados – Natrum muriaticum ou chloratum  
Labirintite – Cocculus indicus 

Lacrimejamento ardente – Arsenicum album  
Lado direito em geral – Chelidonium majus 
Laringe, espasmo da – Aurum iodatum 
Laringe, efeitos notáveis sobre a – Selenium 

Laringite aguda – Ferrum phosphoricum 
Lateralidade direita acentuada de qualquer doença – 
Chelidonium majus 

Lateralidade esquerda – Lachesis trigonocephallus 
Lavar as mãos constantemente – Syphilinum 
Lavar constantemente as mãos – Lac caninum 

Leite materno escasso – Pulsatilla 
Leite, ansiedade e preocupação com a diminuição do – Lac 
caninum 

Lentidão – Conium maculatum 
Lentidão intelectual – Cocculus indicus 
LER – Rhus toxicodendrum 

Lesões da coxa e do joelho – Ruta graveolens 
Lesões dos nervos – Hypericum perforatum 
Lesões musculares – Rhus toxicodendrum 

Levanta cadáver – Carbo vegetabilis 
Libido sexual aumentada ou diminuída – Mandragora 
Ligamentos e tendões – Ruta graveolens 

Limpador de veias e artérias – Carbo vegetabilis 
Loucura, trio da – Beladona + Stramonium + 
Hyoscyaminum 
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M 
Magro que assimila mal os alimentos – Silicea 
Magro não engorda – Plumbum metallicum 
Mal de Alzheimer – Alumina 

Mal de Parkinson – Plumbum metallicum 
Mau Hálito – Carbo vegetabilis 
Mal humorado – Magnésia carbônica 

Malária, início de – China officinalis 
Males da cóclea – Cocculus indicus 
Males da garganta – Lac caninum 

Males do fígado – Chamomilla 
Males do joelho – Ledum palustre 
Males dos olhos – Ruta graveolens 

Males que passam da direita para a esquerda – Lycopodium 
clavatum  
Malignidade – Arsenicum album  

Mania de limpeza – Carcinosinum 
Mania de perseguição – Drosera rotundifolia – Kalium 
bromatum  

Mania de suicídio – Naja tripudians  
Maníaco-depressivos – Mandragora 
Mãos constantemente nos genitais – Stramonium 
Mãos e pés frios, úmidos – Calcarea carbonica 

Mãos, pés, lábios, dedos e nariz racham e sagram – Petroleum  
Mascarado – Palladium 
Máscaras – Opium 

Mastite – Phytolacca decandra 
Masturbador(a) – Bufo Rana 
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Maus pensamentos – Hepar sulphur 

Medo / Apreensão – Calcarea carbonica 
Medo da chuva ou das tempestades – Elaps corallinus  
Medo da crítica – Staphysagria 

Medo da morte – Aconitum napelus 
Medo da morte por cobras – Lac caninum 
Medo da pobreza – Arsenicum album 

Medo de agulhas e alfinetes – Silicea 
Medo de altura – Argentum nitricum 
Medo de andar só – Argentum nitricum 

Medo de cães – China officinalis 
Medo de contrair pneumonia – Chelidonium majus 
Medo de desiludir-se – Natrum muriaticum 

Medo de escuro – Causticum 
Medo de estar só – Arsenicum album 
Medo de facas e perfuro cortantes em geral – Alumina 

Medo de falar em público – Gelsemium Sempervirens 
Medo de falar em público, de fracassar – Lycopodium 
clavatum 

Medo de ficar louco – Cannabis Indica 
Medo de lugares muito frequentados – Argentum nitricum 
Medo de morrer de sintomas cardíacos – Aconitum napellus 

Medo de não se restabelecer – Sarsaparilla 
Medo de perder o emprego – Bryonia alba 
Medo de que aconteçam desgraças – Scutellaria lateriflora  
Medo de ser abandonado – Argentum nitricum 

Medo de ser envenenada – Lachesis trigonocephallus 
Medo de ser vendido – Hyosciamus Níger 
Medo de ter doenças incuráveis – Argentum nitricum 

Medo do fracasso – Staphysagria 
Medula, afecções da – Medorrhinum  
Megalomania – Veratrum album 

Melancolia – Argentum nitricum  
Melancolia – Kalium bromatum  
Membros fantasmas amputados – Hypericum perforatum 

Memória débil para nomes – Lycopodium clavatum 
Memória fraca – Plumbum metallicum 
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Meningite – Cicuta Virosa 
Menopausa – Lachesis trigonocephallus | Sanguinaria 
canadensis 

Menstruação com sangue escuro – Histaminum  
Menstruação dolorosa, escassa e irregular – Cocculus indicus  
Menstruação escassa – Alumina 

Menstruação escassa e dolorosa – Sepia 
Menstruação suprimida – Bufo rana  
Menstruação, ausência de – Euphrasia officinalis  

Menstruação, dor de cabeça após a – Ferrum metallicum  
Menstruação excessiva – Secale cornutum 
Menstruação irregular – Caulophyllum, 
Mente preguiçosa – Theridion curassavicum 

Mente rígida, inflexível, dogmática – Kali carbonicum 
Mente sobre doenças – Moschus 
Mentiroso – Veratrinum 

Meticulosidade excessiva – Lac caninum 
Mioma – Calcarea carbônica | Thuya occidentalis 
Miomas com hemorragias – Ledum palustre 

Misantropia – Psorinum 
Moços que parecem velhos – Fluoris acidum  
Morde a si próprio e aos outros – Hyosciamus Níger 

Morde e puxa, rasga tudo, criança que – Stramonium 
Morde, tira a roupa e faz escândalo, criança que – 
Hyoscyaminum 

Mordidas de ratos, cachorros – Ledum palustre 
Mostra os dentes – Chamomilla 
Movimento constante dos olhos – Iodum purum 

Movimentos automáticos de uma perna ou braço – Hepar 
sulphuris  
Movimentos convulsivos do braço e da perna esquerdos, mesmo 

durante o sono – Tarantula hispânica  
Muitas fissuras, lábio, ânus, dedos – Petroleum 
Muito consciente – Cyclamen europaeum 

Muito esquecido – Cannabis Indica 
Muito pudor – Natrum muriaticum 
Muito sensível ao frio ou mudança de tempo – Psorinum  
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N 
 
Nanismo – Syphilinum 
Não consegue falar ou escrever quando observado – 

Gelsemium Sempervirens 
Não consegue ficar muito tempo numa posição – Rhus 
toxicodendrum  
Não digere os alimentos – Artemisia abrotanum 

Não domina impulsos – Mercurius solubilis 
Não é afetuoso – Natrum carbonicum 
Não gosta de ser interrompido – Chamomilla 

Não gosta que lhe cortem o cabelo – Atropa belladonna 
Não gostam de tomar banho – Sulphur 
Não mostra afetividade – Ferrum metallicum 

Não perdoa – Lilium tigrinum 
Não recusa tarefas – Nux vômica 
Não sabe dizer não – Cyclamen europaeum 

Não sente o gosto da comida – Anacardium orientale 
Não sofre por trauma de amor – Pulsatilla nigricans 
Não tolera ficar só – Apis mellifica 

Não tolera roupa apertada no pescoço – Atropa belladonna 
Nariz entupido, coriza – Nux vômica – Elaps corallinus  
Náuseas dos primeiros meses da gravidez – Natrum 

phosphoricum  
Náuseas na gravidez – Ipecacuanha 
Náuseas ao levantar-se – Morphinum  

Náuseas ao sentir o cheiro dos alimentos – Sepia 
Náuseas após uma emoção – Alium carbonicum  
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Náuseas e dores nas costas durante a gravidez – Cocculus 
indicus  
Náuseas e vômitos – Natrum sulphuricum  

Náuseas e vômitos das gestantes – Staphysagria 
Náuseas fortes – Cocculus indicus  
Náuseas, nervosismo na boca do estômago – Histaminum  

Nefrite – Echinacea angustifólia | Cantharis  
Nefríticas Cólicas – Berberis vulgaris 
Nervosismo excessivo com perturbações mentais – Sepia 

Nervoso, remédio para o esgotamento – Magnesium 
carbonicum  
Neurastenia – Argentum nitricum | Cobaltum matallicum 
| Cocculus indicus | Gelsemium sempervirens 

Neurastenia por estafa – Hypericum perforatum  
Neurastenia sexual – Agnus castus – Selenium  
Neurastenia, fraqueza muscular, depressão – Kalium 

bromatum  
Neuroses profissionais – Gelsemium sempervirens 
Nevralgia do trigêmeo – Colocynthis 

Nevralgia em qualquer parte do corpo – Spigelia anthelmia  
Nevralgia facial – Agaricus muscaria  
Nevralgia facial esquerda – Colocynthis 

Nevralgia facial pela mudança de tempo – Causticum 
Nevralgias – Atropa belladonna | Chamomilla | 
Gelsemium sempervirens | Paullinia sorbilis  

Nevrite traumática crônica depois de amputação – Allium cepa  
Nevrites pós-operatórias – Allium cepa  
Ninfomania – Barium muriaticum | Moschus | Lilium 

tigrinum | Platinum 
Nodosidades – Ruta graveolens | Staphysagria 
Nodosidades nos seios – Conium maculatum 

Nódulos duros no seio – Calcium fluoricum  
Nódulos nos seios – Carbo animalis 
Nódulos pequenos debaixo da pele – Kalium arsenicosum 

Nostalgia – Calcarea phosphorica 
Nuca, dor na – Atropa belladonna 
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O 
Obesidade – Calcarea carbonica 
Objetos parecem ter listras – Mandragora 
Odor fétido – Carbo vegetabilis 

Ofende-se facilmente – Anacardium orientale 
Oftalmias – Psorinum 
Olhar-se no espelho e sentir-se mal – Natrum muriaticum 
Olhar fixo – Hyosciamus Níger | Moschus 

Olheiras azuladas – Artemisia abrotanum | Phosphoric 
acidum 
Olheiras e pálpebra caída – Natrum carbonicum 

Olheiras escuras – Sepia 
Olhos e a garganta – Mercurius corrosivus  
Olhos e ouvidos, inflamações dos – Ferrum phosphoricum 

Olhos com formação de secreções – Euphrasia officinalis  
Olhos vermelhos com pupilas dilatadas – Atropa belladonna 
Olhos com anisocoria – Morphinum  

Olhos com inchaço – Chelidonuim majus 
Olhos, sintomas espasmódicos dos – Cicuta virosa 
Órgãos genitais, erupções nos – Antimonium crudum  

Órgãos genitais, mulheres com afecções nos – Medorrhinum 
Orgasmo sem prazer – Natrum muriaticum 
Ossos, dores nos – Cobaltum matallicum  

Ossos fracos com tendência à fratura – Calcium 
phosphoricum  
Ossos malares doloridos – Mercurius iodatus ruber  

Ossos, moléstias que atacam os – Calcium fluoricum  
Osteomielite – Mercurius solubilis – Aurum metallicum 
Otite – Medorrhinum 
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Otite média crônica – Capsicum 
Otite média supurada ou não – Barium muriaticum 
Otorréia – Naja tripudians 

Otorréia crônica e fétida – Psorinum 
Otorréia crônica – Elaps corallinus  
Ouve sons espirituais – Carbo animalis 

Ouve vozes que chamam o seu nome – Sulphur 
Ouvido – Chamomilla | Pulsatilla | Sanguinaria 
canadensis 

Ouvido, dores de – Aconitum napelus  
Ouvido médio, Inflamações do – Mercurius dulcis 
Ouvido, dor insuportável no – Chamomilla  
Ouvidos tapados – Histaminum  

Ovário muito dolorido ao tato – Colocynthis 
Ovários e útero, ardor nos – Bufo rana  
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P 
Paladar, perda do – Calcarea carbonica 
Pálidas, crianças – Calcium carbonicum  
Palidez da face, lábios e língua – Morphinum  

Pálpebras, nódulos nas – Conium maculatum (Grande 
Cicuta) 
Palpitações e Inquietude – Aurum metallicum 
Palpitações ao se deitar – Alumen  

Palpitações com desejo de chorar – Tarantula hispânica  
Palpitações do coração violentas e visíveis – Spigelia 
anthelmia  

Palpitações nervosas crônicas – Naja tripudians  
Pancadas – Arnica montana 
Pâncreas – Chelidonium majus 

Pânico pós-guerra – Ferrum metallicum 
Paralisante – Cicuta Virosa 
Paralisia cerebral – Cicuta Virosa 

Paralisia do esfíncter – Secale cornutum 
Paralisia facial à esquerda – Allium cepa  
Paralisia facial por supressão do bócio – Iodum purum 

Paralisia iminente, com respiração difícil, sinais de asfixia – Naja 
tripudians  
Paralisia parcial de nervos ou músculos – Aurum iodatum  

Paralisia emocional e mental – Causticum 
Paralisias musculares – Gelsemium sempervirens 
Paredes vasculares, moléstias que atacam as – Calcium 

fluoricum  
Parkinson, mal de – Alumina 
Partes do corpo enormes – Opium 
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Parto demorado – Caulophyllum  
Parto, facilita o – Gelsemium sempervirens 
Pele com prurido, erisipela ou urticária – Croton tiglium  

Pele cor de terra – Hamamelis virginica 
Pele e das mucosas, extrema secura da – Nux moschata  
Pele fria – Secale cornutum 

Pele oleosa – Natrum muriaticum ou chloratum  
Pele seca e amarelada – Causticum 
Pele seca, com herpes ou qualquer dermatose – Arsenicum 

album  
Pele supura com o mais leve arranhão – Petroleum  
Pensa que todos são inimigos – Chamomilla 
Pensamento rápido – Coffea Cruda 

Pensamentos descoordenados – Lilium tigrinum  
Pequenas feridas que sagram com abundância – Phosphorus 
Perda da memória – Barium carbonicum  

Perda da voz – Causticum 
Perda de consciência durante a convulsão – Camphora 
Perder-se em locais conhecidos – Thuya occidentalis 

Perfeccionista – Arsenicum album 
Pericardite crônica – Aurum iodatum 
Pernas fracas – Phosphorus 

Pernas, peso ou tremor – Conium maculatum 
Perturbações nervosas – Camphora  
Pés frios – Atropa belladonna 

Pesadelos – Cannabis indica | Scutellaria lateriflora  
Peso no estômago – Phosphoricum acidum  
Piolhos – Staphysagria 

Piorreia – Alium carbonicum  
Piromaníaco – Hepar sulphur 
Piscar convulsivamente – Bufo Rana 

Placenta retida e das dores pós-parto – Caulophyllum | 
Cantharis  
Pleurisia – Arsenicum album  

Pneumonia – Bryonia alba | Ferrum phosphoricum | 
Chelidonium majus | Camphora | Kali carbonicum | 
Phosphorus 
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Pneumonia infantil – Ipecacuanha 

Pneumonias mal cuidadas ou crônicas – Lycopodium 
clavatum  
Poliomielite – Plumbum metallicum 

Pólipo – Calcárea carbonica 
Pólipo do ouvido – Carbo animalis 
Pólipos nasais – Sanguinaria canadensis 

Pós-parto, hemorragias – Cinnamonum  
Pós-operatórios – Arnica montana 
Potencia vital debilitada, trio – Carbo vegetabilis + 

Arsenicum album + Muriatricum acidum 
Pouco leite – Phytolacca decandra 
Precisão exagerada – Graphites Naturalis 

Precocidade – Mercurius solubilis 
Predisposição – Hypericum perforatum 
Predisposição a doenças respiratórias – Tuberculinum 

Preferência por bebidas quentes – Lycopodium clavatum  
Pré-menstrual, Síndrome – Conium maculatum 
Preventivo do tétano – Ledum palustre 

Priapismo – Hyosciamus Níger | Camphora | Stramonium 
Prisão de ventre – Aesculus hippocastanum | Causticum | 
Lacticum acidum | Lycopodium clavatum | Sulphur 

Prisão de ventre crônica – Calcium carbonicum  
Prisão de ventre em crianças – Psorinum 
Prisão de ventre dos viajantes – Platinum  
Prisão de ventre e vontade de evacuar – Ignatia amara 

Prisão de ventre com fezes duras – Magnesium muriaticum 
Problemas respiratórios – Pulsatilla nigricans 
Problemas uterinos e cardíacos – Lilium tigrinum 

Procurar por ladrão escondido – Natrum muriaticum 
Profunda anemia com sintomas hidrópicos – Aceticum acidum  
Prolapso da matriz – Kreosotum  

Prolapso ou deslocamento do útero – Sepia 
Próstata endurecida – Conium maculatum 
Próstata hipertrofiada – Baryta carbônica 

Próstata, hipertrofia benigna da – Conium maculatum 
Prostatite – Medorrhinum 
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Prostração – Crotalus horridus  
Prostração grande – Baptisia tinctoria  
Prurido vaginal com excitação sexual – Carbo vegetabilis  

Prurido vulvar – Tarantula hispânica  
Pruridos – Rhus toxicodendron  
Psoríase – Psorinum | Sulphur 

Puerpério – Pulsatilla 
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Q 
Queda de cabelos – Alumina 
Queda de cabelo e unhas frágeis – Ambra grisea 
Queda de cabelos após doenças prolongadas – Carbo 

vegetabilis  
Queda de cabelos pós-parto – Carbo vegetabilis 
Quedas – Arnica montana 
Queimação nos pés – Sulphur 

Queimadura – Urtica urens  
Queimadura, sensação de – Fluoris acidum  
Queixoso – Chamomilla 

Queloide – Carcinosinum 
Querer ajudar, altruísmo – Apis mellifica 
Querer conseguir o impossível – Bryonia alba 

Querer tudo sob seu controle – Rhus toxicodendrum 
Quimioterapia – China officinalis 
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R 
Rachadura ou fissura da boca ou ânus – Graphites Naturalis 
Rancoroso – Lilium tigrinum 
Ranger os dentes, bruxismo – Tuberculinum | Kalium 

bromatum  
Raquítica, criança – Carbo vegetabilis 
Raquíticas, crianças teimosas – Natrum phosphoricum  

Raquitismo – Phosphoricum acidum  
Raquitismo e obesidade infantil – Calcium carbonicum  
Reconhecimento tardio do rosto materno – Baryta carbônica 

Recusa-se tratamento – Ambra grisea 
Reflexos exagerados – Vipera torva  
Refluxo – Ipecacuanha 

Remédio das supressões e metástases – Artemisia 
abrotanum 
Remédio das supurações – Calcarea sulphurica 

Repugnância aos alimentos – Cyclamen europaeum  
Resfriados – Barium carbonicum  
Resfriados, começo dos – Ferrum phosphoricum 

Respiração curta e acelerada – Bryonia alba  
Respiração difícil – Spongia tosta  
Respiração profunda e ruidosa – Opium  
Respiração rápida e difícil – Bryonia alba 

Respiram pela boca, crianças que – Elaps corallinus  
Retardamento físico e mental – Baryta carbônica 
Retém mágoas – Chamomilla 

Retenção de líquidos – Apis mellifica 
Retenção de urina – Opium 
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Retina, deslocamento da – Aurum metallicum  

Reto dolorido depois da evacuação – Aloe socotrina 
Reumática, dor – Thuya Occidentalis | Rhus 
Toxicodendron | Bryonia alba 

Reumatismo – Actea racemosa | Drosera rotundifolia | 
Lycopodium clavatum | Magnesium phosphoricum | 
Sulphur 

Reumatismo agudo – Apis mellifica 
Reumatismo associado a erupções da pele – Urtica urens  
Reumatismo dores com movimento – Ferrum phosphoricum 

Reumatismo com estalido nas juntas – Petroleum 
Reumatismo crônico, quando as articulações estão deformadas 
– Guaiacum officinale  

Reumatismo das articulações – Ruta graveolens 
Reumatismo das pequenas articulações, em especial durante a 
gravidez – Caulophyllum 

Reumatismo e dores ósseas – Kalium iodatum  
Reumatismos em atletas – Rhus toxicodendrum  
Rinite – Hamamelis virginica | Mercurius solubilis | 

Medorrhinum 
Rinite crônica – Thuya occidentalis 
Rins energético, trio – Cina austriaca + Licopodium + Carbo 

vegetabilis 
Rins, inflamação dos – Chelidonium majus 
Riso e choro fáceis – Bufo rana  
Riso incontrolável – Moschus  

Riso para o choro – Ignatia amara 
Rosto enrubescido – Histaminum  
Rouquidão crônica – Carbo vegetabilis 

Rouquidão dos cantores e oradores – Causticum 
Rouquidão durante a menstruação – Gelsemium 
sempervirens 

Rouquidão matinal – Causticum | Eupatorium perfoliatum  
Ruborizar-se com facilidade – Atropa belladonna 
Ruídos, grande sensibilidade aos – Ferrum metallicum  

Ruídos, pessoas excessivamente sensíveis aos – Bórax  
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S 
Sabor, perda do paladar – Calcarea carbônica 
Saburra amarela – Natrum phosphoricum  
Sal, desejo de – Ambra grisea 

Saliva branca no canto da boca – Ipecacuanha 
Salivação, grande – Lacticum acidum  
Sangra com facilidade – Arnica montana 

Sangramentos – Phosphorus 
Sarampo – Pulsatilla | Sambucus nigra | Gelsemium 
sempervirens 

Sarna – Sulphur 
Secreções abundantes e corrosivas – Kreosotum  
Secreções ácidas – Calcium carbonicum  

Sede – Phosphoricum acidum  
Sede constante – Natrum muriaticum | Thuya occidentalis 
| Hamamelis virginica 

Sede e muita fome – Medorrhinum 
Sede e perda do apetite – Natrum sulphuricum  
Sedimento urinário avermelhado – Lycopodium clavatum 

Seio, dores no – Bórax  
Seio, problemas do: dores, inchaços, tumores – Phytolacca 
decandra 
Seios doloridos antes da menstruação – Phytolacca decandra 

Seios frios e sensíveis – Medorrhinum 
Sem disposição para nada – Phosphoric acidum 
Semblante fechado – Chamomilla  

Sêmen com sangue – Moschus 
Senil – Hamamelis virginica 
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Sensação alternada de calor – Aceticum acidum  

Sensação de abafamento – Lachesis trigonocephallus 
Sensação de água gotejando – Cannabis indica 
Sensação de agulhas penetrando no cérebro – Tarentula 

hispânica 
Sensação de alfinetes na língua – Sarsaparilla 
Sensação de algo se movendo dentro dos órgãos – Crocus 

sativus 
Sensação de angústia no estômago – Alium carbonicum  
Sensação de aperto com ardor na garganta – Capsicum 

Sensação de ardor como fogo – Kali carbonicum 
Sensação de areia nos olhos – Mercurius solubilis 
Sensação de “nó na garganta” – Valeriana officinalis 

Sensação de cabeça “grande” – Argentum nitricum 
Sensação de eletricidade na ponta dos dedos – Lilium tigrinum 
Sensação de estar abandonado – Rhus toxicodendrum  

Sensação de estar em redoma de vidro – Kali carbonicum 
Sensação de frio – Veratrum album 
Sensação de frio na barriga – Ambra grisea 

Sensação de gelo envolvendo a cabeça – Veratrum album  
Sensação de insetos sobre a pele – Agaricus muscarius 
Sensação de leveza e levitação – Valeriana officinalis 

Sensação de língua grande – Kalium arsenicosum 
Sensação de machucado no tórax – Arnica montana 
Sensação de mau cheiro no ambiente – Chelidonium majus 
Sensação de meia frias e molhadas nos pés – Calcarea 

carbonica 
Sensação de nostalgia – Valeriana officinalis 
Sensação de peso doloroso por trás do esterno – Aconitum 

napelus  
Sensação de peso no baixo ventre – Sepia 
Sensação de prego penetrando a cabeça – Coffea Cruda 

Sensação de que vê pássaros – Kali carbonicum 
Sensação de queimadura – Calcarea carbonica 
Sensação de teia de aranha na cara – Alumina 

Sensação de vazio – Hamamelis virginica 
Sensação de vazio no peito – Stannum  
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Sensação dilatação em alguma parte do corpo – Argentum 
nitricum 
Sensação inquietação dos pés – Zincum metallicum 

Sensação tem areia no rosto – Graphites Naturalis 
Sensações de picadas – Ledum palustre 
Sensibilidade ao frio – Barium muriaticum 

Sensibilidade ao frio, porém sem transpiração – Alium 
carbonicum  
Sensibilidade ao toque – Lachesis trigonocephalus  

Sensibilidade, grande – Gelsemium sempervirens 
Sensualidade – Platinum 
Sente a perna como se fosse madeira ou vidro – Thuya 
occidentalis 

Sente o cérebro amolecendo – Artemisia abrotanum 
Sente o cérebro solto / Memória ruim – Baryta carbônica 
Sente peso nas costas – Natrum muriaticum 

Sente que dedos foram amputados – Moschus 
Sente que o coração vai parar de bater – Aurum metallicum 
Sente-se com pouca vitalidade – Calcarea phosphorica 

Sente-se sob encantamento – Lachesis trigonocephallus 
Sente-se desamparado – Calcarea phosphorica 
Sente-se desprezado – Lac caninum 

Sente-se superior a todos – Alumina 
Sentidos muito aguçados – Atropa belladonna 
Sentimento de culpa – Arsenicum album 

Sentimento de indignação e desespero – Aurum metallicum  
Sentimento de insegurança – Mandragora 
Septicemia – Pyrogenium | Carbo vegetabilis 

Sexo depravado – Veratrum album 
Sexual, energético trio – Cina austriaca + Licopodium + 
Carbo vegetabilis 

Sexual, neurastenia – Onosmodium 
Sexual, perda do desejo – Onosmodium 
Sexual, violenta excitação – Moschus  

Sexualmente insaciável – Tarentula hispânica 
Sicótico – Causticum 
Síndrome de Down – Thuya occidentalis 
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Síndrome do esgotamento – Cyclamen europaeum 

Síndrome do Pânico – Aconitum Napellus | Causticum 
Soluço – Amyl nitrosum | Nux moschata 
Soluço após amamentar – Valeriana officinalis 

Soluço persistente – Cicuta virosa 
Sonhador – Calcarea phosphorica 
Sono agitado – Kalium bromatum  

Sono comatoso – Opium  
Sono durante o dia – Antimonium crudum  
Sono interrompido – Cocculus indicus  

Sonolência – Phosphoricum acidum | Gelsemium 
sempervirens 
Sonolência de dia / Insônia à noite – Magnesia carbônica 

Sonolência diurna – Chamomilla | China officinalis  
Stress – Cocculus indicus 
Stress pós traumático – Arnica montana 

Sudorese acentuada – Calcarea carbonica 
Sufocação brusca e repentina – Tarantula hispânica  
Sufocada, DPOC – Sambucus nigra | Bryonia alba 

Suicidas – Aurum metallicum 
Suor dos pés – Silicea 
Suor excessivo mãos/ pés – Naja tripudians 

Suor na cabeça – Magnesium muriaticum 
Suores frios – Antimonium tartaricum – Veratrum album  
Suores nas palmas das mãos – Fluoris acidum  
Suores noturnos – Bacillinum | China officinalis  

Suores quentes – Opium  
Suores quentes na cabeça – Chamomilla 
Supuração com dor e sensibilidade local – Hepar sulphuris  

Supuração, evita a – Hamamelis virginica 
Surdez nervosa – Elaps corallinus  
Susto – Opium 
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T 
Tatuagens – Sarsaparilla 
Tecidos, alivia dor e promove a regeneração dos – Hamamelis 
virginica 

Tecido conjuntivo, moléstias que atacam o – Calcium 
fluoricum  
Teimosia – Platinum | Thuya occidentalis 

Temas sexuais do passado que o magoaram – Staphysagria 
Tendência à criminalidade – Hepar sulphur 
Tendência à obesidade – Drosera rotundifolia | Natrum 

carbonicum 
Tendência sempre segurar a genitália – Bufo Rana 
Tendência ao suicídio – Kalium bromatum  

Tendência suicida – Anacardium orientale 
Tendências hemorrágicas – China officinalis 
Tenesmo – Mercurius solubilis  

Tenta apanhar coisas imaginárias no ar – Hyoscyamus niger  
Teorizador – Sulphur 
Terror noturno – Carcinosinum 

Terror noturno em crianças – Stramonium 
Testículos, Atrofia dos – Aurum metallicum  
Tétano – Echinacea angustifólia  
Tez pálida e apática – Calcium carbonicum  

Tiques nervosos do tipo espasmos faciais – Agaricus 
muscarius 
Timidez – Baryta carbonica | Graphites | Silicea 

Tireoide – Iodium | Tireoide | Thuya  
Tônus muscular, falta de – Gelsemium sempervirens 
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Torcicolo – Actea racemosa | Cicuta virosa 

Torcicolo e lumbago – Rhus toxicodendron  
Torcicolos / dores lombares – Bryonia alba 
Torpor – Gelsemium sempervirens | Kalium bromatum  

Tosse – Drosera rotundifolia | Bryonia alba  
Tosse com pigarro – Lachesis  
Tosse crônica, seca e forte – Nitricum acidum  

Tosse pós gripe – Kalium sulphuricum  
Tosse espasmódica – Allium cepa | Alumina silicata | 
Ambra grisea | Lilium tigrinum 

Tosse espasmódica com cócega na laringe – Drosera 
rotundifolia 
Tosse espasmódica com náusea e vômito – Drosera 

rotundifolia 
Tosse noturna, calmante para a – Hamamelis virginica 
Tosse seca / Bronquite aguda – Bryonia alba 

Tosse seca e sibilante – Spongia tosta  
Tosse violenta – Theridion curassavicum 
Tosse, rouquidão, coriza aquosa – Solanum lycopersicum  

Tosse “coqueluche” – Carbo vegetabilis  
Tracoma – Euphrasia officinalis  
Transpiração – Natrum muriaticum 

Transpiração abundante – Histaminum | Aceticum acidum  
Transtornos por antecipação – Silicea 
Transtornos por sustos – Carcinosinum 
Trauma de amor – Natrum Muriaticum 

Trauma emocional – Arnica montana | Ignatia Amara 
Trauma energético – Arnica montana 
Trauma nos nervos – Hypericum perforatum 

Traumas afetivos – Natrum muriaticum 
Traumas físicos – Arnica montana 
Traumas psíquicos – Arnica montana 

Traumas no cóccix e na cabeça – Cicuta Virosa 
Traumatismo / espinha dorsal – Nitricum acidum 
Traumatismos – Conium maculatum 

Tremor das pálpebras – Ignatia amara 
Tremor dos membros – Tarantula hispânica  
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Tremor em todo o corpo – Argentum nitricum 
Tremor no coração – Natrum phosphoricum  
Tremores – Conium maculatum | Gelsemium 

sempervirens 
Tremores musculares – Scutellaria lateriflora | Kalium 
silicatum  

Tristes e indolentes – Lachesis trigonocephalus  
Tristeza ao anoitecer – Syphilinum 
Tristeza e irritabilidade nervosa – Bacillinum 

Trombose – Arnica montana 
Tuberculose – Allium sativum | Silicea 
Tumores – Carbo animalis | Thuya occidentalis 
Tumores do útero – Medorrhinum 

Tumores duros – Bromum 
Tumores fibrosos no útero – Lilium tigrinum  
Tumores malignos da boca – Sempervivum tectorum 

Tumores vasculares com vasos dilatados – Calcarea fluorica 
  



Medicamentos Homeopáticos de A a Z 
Eduardo Egisto 

 

Página 82 

U 
Úlcera – Argentum nitricum | Ruta graveolens | Nitricum 
acidum | Fluoris acidum | Echinacea angustifólia 
Úlcera na Córnea – Conium maculatum 

Úlceras da pele com a base endurecida – Alumen  
Úlceras nas partes inferiores do corpo – Paeonia officinalis  
Úlceras profundas com pus ralo e fétido – Asa foetida  
Úlceras varicosas / Varizes – Carbo vegetabilis 

Ulcerações – Syphilinum 
Ulcerações sem dor – Kalium bichromicum 
Unha, inflamações da (Panarícios) – Hepar sulphuris  

Unhas amarelas – Conium maculatum 
Unhas quebradiças – Antimonium crudum  
Unhas, roer as – Arsenicum Album 

Urina amarela, abundante e turva – Berberis vulgaris 
Urina frequente e abundante – Phosphoricum acidum  
Urina, emissão de pequenas quantidades de e com muita dor – 

Cantharis  
Urinar lento e difícil, ato de – Morphinum  
Urinário, infecções do aparelho – Echinacea angustifólia  

Urticária – Urtica urens | Rhus toxicodendron | Drosera 
rotundifolia | Arsenicum album | Psorinum 
Urticária determinados por supraexcitação nervosa – Bórax  

Uso excessivo de leite de magnésia – Magnesia carbonica 
Útero caído – Stannum  
Útero deslocado – Calcarea phosphorica 

Útero, hipertrofia do – Atropa belladonna 
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V 
Vacinação, efeitos colaterais – Crotalus horridus  
Vagina, dor na – Sepia 
Vagina sensível – Thuya occidentalis 

Vagina seca – Natrum muriaticum 
Varíola – Antimonium tartaricum  
Varíola, preventivo da – Malandrinum  

Varizes nos membros inferiores – Ferrum metallicum | 
Pulsatilla  
Vasos, medicamento de grande ação sobre os – Alumen  

Vazio no estômago após refeição – Sarsaparilla 
Veias dilatadas e inflamação da – Vipera torva | Calcium 
fluoricum  

Veias varicosas com ou sem ulceração – Fluoris acidum  
Velhice prematura – Ambra grisea 
Vermes – Chamomilla | Cina austriaca | Rheum Officinale  

Vermes intestinais – Anacardium occidentale 
Vermes intestinais nas crianças – Spigelia anthelmia 
Verminoses, comprovada por exames – Cina austriaca 

Verruga – Calcárea carbonica | Medorrhinum | Thuya 
occidentalis 
Verruga, trio – Thuya + Nitricum acidum + Medorrhinum  
Verrugas debaixo das unhas – Causticum 

Verrugas e pólipos – Magnesium muriaticum | Sabina 
Verrugas no Abdome – Carcinosinum 
Verrugas no pescoço, pênis, vagina ou Joelho – Nitricum 

acidum 
Verrugas, tendência à formação de – Causticum 
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Vertigem – Cannabis indica | Kalium silicatum | Atropa 

belladonna 
Vertigem ao abaixar ou levantar – Anacardium orientale 
Vertigem ao menor movimento da cabeça – Morphinum  

Vertigem com fluxo menstrual – Sabina  
Vertigem com queda súbita, semelhante à epilepsia – 
Magnesium carbonicum  

Vertigem com sensação de estar envenenado – Argentum 
metallicum 
Vertigem congestiva com ansiedade mental, aliviada por perda 

de sangue pelas fossas nasais – Bromum 
Vertigem dos idosos – Conium maculatum 
Vertigem e dores de cabeça – Cyclamen europaeum  

Vesícula – Rhus toxicodendron  
Visão dupla – Aurum metallicum | Gelsemium 
sempervirens | Petroleum 

Visões ao fechar os olhos – Ledum palustre 
Vitalidade – Carbo vegetabilis 
Vitiligo – Arnica montana 

Vive de aparências – Palladium 
Vive uma realidade própria – Mandragora 
Vômitos – Aceticum acidum | Phosphorus 

Vomitar o leite coagulado – Valeriana officinalis 
Vômito branco e em jatos – Ipecacuanha 
Vômito e diarreia, tem propensão ao – Calcium carbonicum  
Vômitos e vertigens de viagem, no mar ou por qualquer outro 

tipo – Cocculus indicus  
Vômitos ácidos – Robinia pseudacacia 
Vômitos azedos – Natrum phosphoricum  

Vômitos de bílis e diarreia – Eupatorium perfoliatum  
Vômitos e cólicas – Veratrum album  
Vômitos incessantes ligados à dentição dolorosa. – Kreosotum  

Vômitos logo após a ingestão de alimentos – Ferrum 
metallicum  
Voz metálica – Ferrum metallicum 

Voz rouca – Drosera rotundifolia 
  



Medicamentos Homeopáticos de A a Z 
Eduardo Egisto 

 

Página 85 

Z 
Zoofilia – Mercurius solubilis 
Zumbido no ouvido esquerdo – Naja tripudians 
Zumbido no ouvido direito – China officinalis 

Zumbido nos ouvidos – Calcarea phosphorica 
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Sintomas de A a Z 

Ter informações concentradas 

em um único lugar é primordial 

para consultas rápidas.  

A filosofia da Homeopatia é 

cuidar do indivíduo e não dos 

sintomas, mas ter uma relação 

medicamentosa, para usar de 

forma momentânea ou 

emergencial é fundamental. 

Nesta edição do eFree, temos 
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capítulo exclusivo de Resenhas 

Homeopáticas, inaugurada pela 

mestra e profa. Eliete 

Fagundes, uma seção exclusiva 

dos medicamentos tri-

miasmáticos e a reformulação 

de medicamentos do repertório. 

 


