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Introdução 
Terapia Energética não é religião, embora tenha 

seu misticismo, seu grau quântico de espiritualidade e 
universalidade. Tem sua conexão universal. 

A Homeopatia é fundada em uma escola de cura e 
esta cura vem dos meios naturais existentes no planeta, 
em doses energéticas, de ligação covalente, semelhança 
mútua. 

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. 

Estamos numa era que o chamado de “voltar para 
casa”, está vibrando nos corações dos despertados, mas 
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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. 

So assim podemos seguir com nosso proposito 
maior. Nem sempre o que desejamos é o que precisamos. 
Por isso basta estar aberto ao universo. 

Quer forma melhor de analogia do que utilizar a 
homeopatia para descacar a cebola dos nossos miasmas? 
E cada pétala que tiramos, até chegar no bulbo, minhares 
de sensações como rir e chorar? Cada camada é uma 
barreira física e ou energética, que temos que trabalhar 
nossas emoções e egos e de todos os nossos ascendentes 
gravados em nosso DNA. 

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

Vamos viver em simbiose com o planeta. Vamos 
entender o poder da homeopatia e suas dinamizações. 

Todos têm luz e energia. Afinal de contas, somos 
exatamente aquilo que atraímos para nós... 

 Todos têm um tempo, cada ser desenvolve um tipo 
de proteção, alguns tende para formas mais intensa que 
outros... 
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 Estar aberto não significa estar disponível... Mas 
desde que esteja aberto e atento... Possibilidades vêm e 
vão... Hoje você tem, amanha você não tem... Mas 
sempre esteve ali, apenas seus olhos não estavam 
atentos... Não importando o caminho que trilhe sempre 
estará onde quer estar... Somos responsáveis por tudo e 
é duro encarar isso... 

 Uma filosofia apenas? 

 Talvez, mas depois que "aceitar" esse fato, temos 
que trabalhar... Trabalhar... Trabalhar... 

 No fundo, buscamos algo que talvez nem exista, 
mas é isso que nos faz buscar algo... 

 Vamos fazer um trato? 

 Troque a palavra trabalho por atuar! 

 Sinta-se ator ou atriz de sua própria vida, faça o 
papel que desejar... 

 Viva, sinta, deseje, grite, ame com força, ande, 
corra, diga mais sim, siga sua estrela, acenda uma vela 
para seu anjo da guarda, vá em frente, olhe para trás 
apenas para ter orgulho do que fez, não para se 
arrepender do que não fez... Não culpe ninguém pela sua 
felicidade, não seja imbecil em ser cruel com a criança 
interior, não se canse sentado, não estrague o sorriso do 
espelho... 

 Apenas respire fundo e diga a você mesmo que 
hoje será um novo dia, e junto com ele virá uma parte de 
seus sonhos realizados. 
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Resenhas Homeopáticas 
A cada edição teremos a honra de resenhas 

fantásticas, escrita por pessoas de luz, que faz da 

Homeopatia o tratamento mais sério e fundamentado que 

existe. 

A inspiração do ser é recebida do universo de forma 

codificada. Cada ser é único e exclusivo e só ele tem a 

chave para transcrever esta codificação. 

Gratidão a todos os portadores destas brilhantes 

inspirações e pelas fantásticas páginas transcritas a 

seguir. 

 

  



Medicamentos Homeopáticos A a Z   13 

Eliete M. M. Fagundes 

Esclarecimento sobre Cancerinismo 

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. 

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 
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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 
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 
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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 
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 se transformou em Sicose avançada pelo uso 
de remédios alopáticos, ou de sicose que se transformou 
em Luetismo lesando células, tecidos ou órgãos. Então o 
mais indicado para um ou outro caso de supressão 
miasmática seria iniciar com Thuya occidentalis CH5. Por 
que não Sulphur se foi supressão da Psora inicialmente? 
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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 occidentalis 
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 occidentalis 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, 
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 
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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 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 
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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 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. 
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Esclarecimentos sobre Drenadores, Decimal e 
Centesimal 

  

Alguns alunos pediram um esclarecimento sobre a 
ação dos remédios drenadores na CH e na Decimal. 
Aproveito para fazer uma distinção pormenorizada entre 
estas 2 escalas de forma geral, pois os cuidados da escolha 
para um drenador em decimal são semelhantes para uma 
indicação de um simillimum normal, seja em decimal ou 
em CH. Posteriormente tratarei sobre a diferença da CH 
e LM baseado em bibliografias de Hahnemann e na 6ª 
Edição do Organon. 

Muitos assuntos são abordados em sala de aula, mas 
nem sempre alcançam a clareza que esperamos para 
todos, pois o nosso Norte é a prática e esta somente será 
bem-feita se tivermos plena confiança e segurança nas 
informações, por isso enviando os princípios básicos, 
repetidos de forma escrita, fica bem mais fácil para reler 
e absorver melhor. 

Estejam à vontade para consultar seu professor 
sobre outras dúvidas que surgirem relacionadas ao 
assunto. 

Há várias formas, modelos ou técnicas na Ciência 
da Homeopatia para se encontrar a substância 
homeopática da pessoa: 

 

1. Simillimum momentum ou simillimum patogeneticae: 
homeopatia que abarca naquele momento da vida da 
pessoa, o maior número possível de características com 
poder de fazer uma intervenção em todo o ser, 
abrangendo sintomas energéticos, mentais, emocionais e 
físicos. Patogenético porque são as patogenesias que 
herdamos e que na realidade são miasmas específicos 
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daquele núcleo familiar, pois se transmite de geração 
para geração. Também se incluem aqui os remédios 
miasmáticos convencionais. 

 

2. Simillimum acutalis, é da fase de agudização da 
doença, faz uma intervenção específica em glândulas, 
quando a pessoa já possui o exame laboratorial ou o 
diagnóstico médico informando que seu problema está na 
tireoide, nas mamas, na próstata, no útero, no baço, no 
fígado, no pâncreas, etc. Também quando possui a queixa 
em determinado órgão físico, exemplo: cabeça, coração, 
intestino, estômago, pulmão, bexiga, etc. Neste caso, 
indica-se a substância homeopática corresponde à 
glândula, órgão ou sistema e se inicia a pesquisa, a 
consulta minuciosa  para averiguar a causa que originou 
aquele adoecimento. 

Terapeutas Homeopatas com mais experiência, já 
a partir do tipo de adoecimento, da dor física, poderão 
pesquisar a origem do problema, a causa prima, que 
sempre vem acompanhada de um sintoma mental, 
emocional ou energético, que pode ter ocorrido há muitos 
anos ou até mesmo, ter origem hereditária. Neste caso, 
pode-se indicar a homeopatia simillimum do caso agudo, 
que pode ser um drenador, etc, para a situação aguda e a 
outra que se aproxime do Simillimum momentum ou 
miasmática e um organoterápico ou nosódio específico, 
etc. 

Desta forma, você poderá atendê-lo de imediato, 
harmonizando ou amenizando a queixa física, porém 
sempre buscando considerar a origem da materialização 
da doença. 
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3. Simillimum do genius epidemicus: é quando 
identificamos um conjunto de sintomas, que um grupo de 
doentes apresentou de forma semelhante na 
manifestação de uma referida doença aguda coletiva, 
uma epidemia, como dengue, ebola, etc. Após esta 
catalogação, pode-se identificar o remédio ou o conjunto 
de remédios que mais se assemelham às manifestações 
gerais doença. Foi assim que Hahnemann comprovou o 
poder da homeopatia nas epidemias de cólera, 
escarlatina, etc. 

 

À medida que a pessoa vai sendo tratada e 
harmonizada com a homeopatia, vão surgindo novos 
sintomas, características peculiares, memórias que 
estavam em outro nível do ser, mas que estavam 
aprisionados no inconsciente ou no DNA energético, e que 
gradativamente vão sendo dessomatizados e ressurgem 
características correspondentes a outros simillimum, pois 
somos seres espirituais e multidimensionais. 

Desde o início do estudo dos drenadores foi 
esclarecido alguns pontos importantes, mas reforço que 
estes tópicos devem ficar bem frisados, para melhor 
aprendizagem: 

 

1. Toda homeopatia é drenadora, tem ação centrifuga, 
expelindo as toxinas para fora do organismo, a limpa e 
reequilibra. 

Por quê então chamar estes remédios específicos 
que estudamos na terceira etapa de drenadores 
miasmáticos? 

Porque são como todos os demais remédios 
simillimum, apenas não possuem extensa patogenesia 
catalogada, por isso são considerados pequenos, mas 
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quando seus estudos forem mais completos, também 
serão grandes policrestos. 

Como no seu estudo podemos sentir mais 
dificuldade em descobrir a similitude mental e emocional 
por possuírem poucas características registradas, somos 
obrigados a nos atermos mais aos sintomas físicos 
descritos. 

 

2. Posso indicar, por exemplo, qualquer drenador 
miasmático nomeado para problemas dos rins, desde que 
este sintoma esteja em sua matéria médica? 

Não, sempre haverá alguma característica, uma 
peculiaridade, um pormenor na descrição do problema 
que ajudará a discriminar, qual dentre os drenadores dos 
rins será o mais indicado àquela pessoa, desde que não 
haja nenhuma característica energética descrita que 
possa levar a identificação melhor como Simillimum 
patogeneticae. 

 

3 – Qual é a melhor escala homeopática para indicar os 
drenadores? 

A - Se você identificou características mentais ou 
emocionais associadas ao problema físico, porque existem 
rubricas listadas, então pode indicar na CH 5, isso porque 
é um simillium patogeneticae da pessoa. Inúmeros alunos 
identificam seu simillimum na 3ª e 4ª etapas. 

 

B - Neste caso, onde nem mesmo no próprio problema 
físico existe uma similitude perfeita das características 
dos sintomas, mas apenas parcial, a decimal baixa é mais 
indicada, porque estará drenando de forma geral o órgão 
ou sistema e não afetará negativamente a integralidade 
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do indivíduo, como ocorreria na CH ou em decimal mais 
alta. 

Se for um drenador do sistema linfático, por 
exemplo, que tenha características gerais físicas, que são 
comuns a todos os remédios que abarcam esta mesma 
disfunção, então podemos optar pela decimal baixa. Seria 
a homeopatia a mais galênica possível, aquela que visa 
somente um sintoma físico aleatório, sem haver similitude 
em outros níveis. Podemos indicar a decimal por pouco 
tempo, sem subir vários graus de potência, como no caso 
de haver similitude perfeita no sintoma físico, que 
podemos subir várias dinamizações com melhora 
crescente. 

 

C - Se você não identificou nenhuma característica mental 
ou emocional associada ao problema, porque não existia 
nenhuma rubrica, mas se houver similitude perfeita nos 
pormenores do problema físico, ele é Simillimum acutalis, 
embora não haja como conferir no mental e emocional, 
porque o remédio não possui estas rubricas energéticas. 
Então, neste caso, iniciaremos na decimal baixa 
(respeitando a tabela de toxidade da ANVISA, que está no 
livro) e poderemos aumentar algumas dinamizações se 
percebermos que a melhora física é rápida e consistente, 
sem agravação ou muito pouca e poderemos perceber 
muitas melhoras significativas, inclusive no mental e 
emocional. 

Não é aconselhável, neste caso, indicar 
inicialmente a CH5, porque já estará atuando muito mais 
profundamente no mental e emocional, já que não temos 
a matéria médica e existe risco de patogenesia imediata 
com ela se não tiver nenhuma similitude, se não for o 
melhor remédio escolhido. Porém se você, após avaliar o 
grau e a profundidade desta melhora, verificar que foi 
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excelente, poderá passar para a escala centesimal se 
preferir, neste caso a CH5, mais energética e que será 
bem mais benéfica na continuidade do tratamento. 

Se houver similitude perfeita em todos os aspectos 
do problema, significa também que existe um estado 
mental que corresponde, pois foi ele quem possibilitou a 
materialização física, embora não tenha sido catalogado 
nesta homeopatia. 

E que mental é este? Peço-lhe que descreva com 
cuidado estes sintomas correspondentes e vamos iniciar 
um trabalho de pesquisa e de complementação destas 
rubricas das matérias médicas destes remédios. 

Quando vários homeopatas catalogarem as mesmas 
características energéticas associadas àquele problema, 
naquele remédio, então poderemos considerar um tipo de 
comprovação patogenética. 

 

Diferença da Atuação da Decimal para a Centesimal 

 

Lembrando que uma diferença da atuação 
homeopática da escala decimal para a escala centesimal 
é que a centesimal exige muito mais perfeição na 
repertorização e na escolha do remédio, pois já estará 
atuando em níveis energéticos superiores de forma muito 
mais rápida. Mas de forma alguma a melhor 
repertorização e a melhor tomada de caso devem ser 
negligenciadas se decidirmos indicar na decimal, a 
responsabilidade e ética é a mesma na escolha do 
simillimum na decimal, na centesimal e na LM, embora 
esta última exija uma acurácia muito maior, já que os 
danos podem ser muitíssimos maiores. 

A forma de administração, ou seja, a posologia, 
pode ser a mesma em doenças agudas e crônicas na 
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centesimal e decimal: bater o vidro antes da tomada para 
aumentar um pouco mais a potencia energetica, colocar 
as gotas em um gole de água, suspender se houver 
agravamento. Manter a atenção na real necessidade do 
aumento da dinamização para evitar patogenesia, para 
tanto devemos observar se houve a melhora completa dos 
sintomas pelos quais estava tomando o remedio, neste 
caso suspender, aconteça isto seja na 1ª dinamização 
iniciada ou na 3ª, 5ª, etc. Pois se continuar a tomada, 
depois de todas as melhoras alcançadas, começa a 
sobrecarregar a energia vital gerando patogenesia ou 
sintomas acessórios. 

Por quê Shuessler determinou os sais dos tecidos 
em D6 e D12?  Porque comprovou na clínica que eles 
atuavam na reconstituição das células de forma 
específica, pontual, mas veja que existe a matéria médica 
destes sais com características mentais e emocionais bem 
características, que também são harmonizadas ao longo 
do tratamento com o sal. Isto comprovou que atuam pela 
similitude integral e não apenas do problema físico que 
aquele sal desarmonizado materializa, pois existe 
primeiro a disfunção energética, que posteriormente leva 
ao problema físico. 

E é desta mesma forma que outras homeopatias 
agem nas dinamizações decimais, quanto mais similitude 
houver, mais age integralmente. Embora alguns afirmem 
que esta atuação seja exatamente somente no físico, 
comprovamos no dia a dia que isso não é real, porque 
sabemos que toda homeopatia que é decimal e que sua 
dinamização é liberada para consumo pela ANVISA, é 
porque não é mais tóxica, então ela possui atuação 
energética. Toda homeopatia é quântica, embora em 
menor grau que a CH e ainda mais que a LM, 
independentemente disso a decimal também já se 
desconectou da matéria bruta. 
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Sabemos que para uma célula funcionar 
corretamente depende exclusivamente de cruzamentos 
de informações energéticas, bioquímicas e biofísicas, 
estamos interconectados com o universo e conosco 
mesmos. 

Para sermos homeopatas conscientes devemos, em 
primeiro lugar, estar alertas para os pequenos detalhes de 
cada caso e termos a meta de sempre procurar o melhor 
para o doente, sem agredi-lo e sem negligenciar nossas 
responsabilidades éticas. 

 

 Um abraço Hahnemannianno a todos. 

 Nos encontramos em breve, se Deus quiser. 

 Professora Eliete MM Fagundes 
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J. Flávio Campos 

A Homeopatia e a Totalidade 

Sabemos que a Homeopatia contempla a totalidade 

do ser humano e é atuante em nosso organismo por meio 

de estímulos energéticos. 

Estes tem o objetivo de reequilibrar a nossa energia 

vital e como todo sistema medicinal alternativo, a 

Homeopatia contempla a totalidade do ser humano e é 

orientada por quatro princípios: lei dos semelhantes, 

experimentação na pessoa sadia, doses infinitesimais e 

medicamento único. A Homeopatia trata o ser humano e 

não a doença, trazendo a luz todo conflito que gera em 

um indivíduo e o que o está fazendo adoecer. 

Sabemos que a desarmonia que o Indivíduo gera em 

sua vida nos dias de hoje agrava as doenças e faz com que 

essas doenças psicossomáticas aumentem a cada dia. 

Dentro destas desarmonias estão nosso egoísmo, ira, 

ganância, desrespeito com o próximo, ações impulsivas 

sem medir qualquer consequência, nem para nós mesmo, 

assim como mágoas e culpas que carregamos por nossos 

anos vividos e que nos ofusca a visão, não permitindo 

assim que enxerguemos o mundo como realmente ele é e 

a nós, como realmente somos. 

Somos seres divinos e dotados de grandes poderes 

espirituais, mas muitas vezes precisamos de ajuda para 
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conseguir sair de uma situação difícil ou até mesmo para 

encontrar algo que está por trás de nossas próprias 

defesas humanas, portanto costumo dizer que “está tudo 

certo em nossas vidas”, até e principalmente as 

dificuldades estão lá por alguma razão e que aprendamos 

o quanto antes com ela. 

Mas isto só será possível por dois motivos, que 

estejamos equilibrados físico, mental e espiritualmente e 

através de pessoas como nosso amigo, escritor, 

homeopata Eduardo Egisto, pois ele através de sua 

sabedoria e humanidade consegue colocar de forma 

simples e objetiva o que precisamos. Agradeço esse livro, 

esse presente deste grande amigo Eduardo, como um 

divisor de águas na vida de muitas pessoas que estão 

buscando a cura através de seu próprio equilíbrio, o 

mundo precisa de pessoas com mais iniciativas como você. 

Parabéns! 
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Kaê Lopes 

Sou quem eu sou e sei quem eu sou 

Ninguém rompe a cadeia dos erros passados 

enquanto o orgulho estiver no comando". Lembre-se 

sempre dos ensinamentos: "Sou quem eu sou e sei quem 

eu sou. 

Penso em mim mesmo. Minhas setas atingem 

sempre ao alvo. O orgulho não tem espaço dentro do 

coração em crescimento. 

E para crescer, primeiro se faz necessário se 

aceitar e se perdoar, se faz necessário se encontrar e se 

atravessar. 

Então, crie uma nova vida a partir de tua mente 

espiritual, faça existir um agora novo, faça de suas ações 

o que você quer ser, faça de suas crenças o que você 

realmente é. Possua e conheça tudo aquilo que está 

dentro de você. 

Seja enfim para o mundo quem você realmente 

sabe, deve e pode ser. E se ainda assim tua língua tremer 

diante dos homens, não tema, faça de tuas palavras um 

cântico sincero de teu coração, e o Universo transformará 

esse som em uma suave Luz no teu caminho, e aí não 

haverá mais orgulho em teu espírito. 

Aí você estará então frente a frente com teu real. 

Ser e pela primeira vez, depois de tão longo caminho, 

finalmente você poderá se sentir completo em alma, 
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corpo e em teu belo Infinito. Siga em Paz sempre, siga 

Feliz com você para sempre. 

Quando o foco de nossa vida está invertido (do 

interno para o externo) sem que na maioria das vezes nos 

demos conta, passamos a sofrer, pois no fundo do nosso 

ser sabemos que não estamos dentro do propósito da 

nossa Alma. 

Nos sentimos vazios e frustrados, pois nosso 

propósito maior não consegue se manifestar. Quando nos 

submetemos a limites e sofrimentos, estamos fora do 

propósito de nossa Alma. Quando nos julgamos e nos 

criticamos, quando julgamos e criticamos os outros ou 

quando tudo está travado e bloqueado em nossa vida, 

estamos fora do propósito da nossa Alma. 

Por vezes levamos tempo para perceber isso, 

buscamos justificativas para a nossa inércia em mover o 

mundo, culpamos o sistema, transferimos 

responsabilidades. Muitas vezes, de forma irracional, 

transformamos a nossa mais bela história em um conto de 

sofrimentos e arrependimentos e nesse instante então, 

chegamos ao limite máximo de distância do propósito de 

nossa alma.  

Quando esquecemos que existe uma Criação por 

detrás das coisas, de todos os tempos, de todo os 

sentimentos, nos prostramos inertes e distantes do 

propósito de nossa alma. Mas, o Universo é amoroso 

conosco e sempre nos dará uma oportunidade para 

compreender que o propósito maior da Alma é experiência 

a matéria, e que devemos aprender a nos posicionarmos 
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em relação à matéria com alegria, para usufruir o melhor 

que essa experiência possa nos proporcionar, sem 

carências ou sofrimentos. Não afirmo que seja fácil 

assimilar esse processo quando o foco da vida está 

invertido, mas digo que dentro da capacidade de cada um 

em ter compaixão sincera por si mesmo (não se vitimizar) 

e muita vontade de viver feliz, este será sim um processo 

plenamente possível. 

É preciso cumprir e honrar o propósito de nossa 

alma para viver em paz. Um novo ano esta chegando e 

com ele chegará uma nova época de renovação intima que 

nos trará um novo perfume em cada flor que desabrochará 

em nosso coração. 
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Marta Hubert 

Homeopatia e Psicologia 

Vivemos num tempo em que o que mais importa é 

a estética. Bilhões de dólares são gastos todos os meses 

em pesquisas para nos tornar mais belos e também com 

aparência mais jovem. Envelhecer e morrer são proibidos. 

A morte vai se tornando cada vez mais tabu e é evitada 

como se fosse algo não natural.   

Na América, oitenta por cinco por cento das 

mulheres sofrem com os sintomas desagradáveis da 

menopausa, enquanto que na Índia, a proporção é 

inversa, somente quinze por cento dessas mulheres 

padecerá desses sintomas. Isso porque envelhecer na 

Índia é algo aceito e respeitado, e a morte não é 

entendida como o fim.  

Ao lado disso, temos muito pouco tempo. 

Trabalhamos muito, o tempo todo, para podermos 

consumir mais. Nossa vida tem que ser prática, 

precisamos de roupas que não amassem, de comidas 

prontas, de algo para entreter nossos filhos na nossa 

ausência, ou as vezes mesmo na nossa presença, porque 

temos tanto a fazer... 

No tempo da minha mãe, fazer as unhas era um 

luxo e era desnecessário, hoje manter-se depilada, de 

unhas feitas, cabelos em ordem (quero dizer pintados, 

porque ficar de cabelos brancos é intolerável), e de 

preferência com a pele impecável, tornou-se uma 
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obrigação em qualquer profissão que se exerça, pois, a 

aparência é a primeira condição de sucesso no mercado 

de trabalho. Nesse mundo superficial, de valores 

invertidos, é inconcebível ficar doente. Se temos uma 

alergia vamos ao médico, se temos uma depressão, que 

nada mais é do que um sintoma desse desequilíbrio entre 

alma e corpo, tomamos remédio que abafe isso.  Assim, 

curamos nossos adolescentes que tanto sofrem das 

pavorosas e nojentas acnes, tomamos antidepressivos, e 

vamos nos enquadrando cada vez mais.  

A sociedade como um todo está doente, e não há 

nenhuma perspectiva de melhora, visto que essa visão da 

doença interna nada significa no mundo onde o que conta 

é estar bem, ou pelo menos, aparentar que estamos bem.  

No entanto, todos sabemos que viver de aparências não 

dura muito. Existe um momento em que nosso ego não 

consegue mais sufocar os apelos da nossa alma, e os 

sintomas começam a resistir às pílulas.    

Como psicóloga, não tenho direito de receitar 

remédios homeopáticos, porque o Conselho Federal de 

Psicologia não reconhece a Homeopatia como 

especialidade da Psicologia. Posso, no entanto, fazer um 

curso de Homeopatia e exercer a função de terapeuta 

homeopata não médico, desde que fique claro para meu 

cliente, a desvinculação entre as duas práticas.   

Olhando sob o ponto de vista do cliente, ele talvez 

não procure um homeopata pelas mesmas razões que 

procura um psicólogo. Ele procura um homeopata para 

tratar de doenças físicas e procura um psicólogo para 
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aprender a lidar com certas questões emocionais e 

mentais. Esse cliente não sabe, que tanto o psicólogo 

quanto o homeopata o considerará como um todo, que sua 

condição física é apenas a cristalização do que acontece 

no mental e consequentemente, no emocional, e depois 

no físico.  

Muitos médicos encaminham seus pacientes para 

terapia, por entender que se não controlarem o estresse 

por exemplo, sua condição física não pode melhorar. Ou 

sabem, que mesmo os remédios alopáticos mais 

milagrosos como os mais antidepressivos de última 

geração, não servem para nada se o paciente não 

aprender a enfrentar seus medos, suas raivas, e suas 

mágoas.   

Um terapeuta homeopata que tem conhecimentos 

de Psicologia tem uma vantagem sobre os outros porque 

ele tem de cara, uma habilidade de conhecer o cliente 

como nenhum outro profissional de saúde. E pode, 

analisando o contexto de vida dessa pessoa, saber o que 

é exoneração e ajuda-la superar isso.  

Existem muitas maneiras de tratar uma pessoa 

doente. Podemos dar um antitérmico se ela tiver febre, 

ou podemos dar um remédio que não abaixe sua febre, 

mas que trate da sua causa.    

Homeopatia e alopatia não funcionam da mesma 

forma. Enquanto a alopatia usa medicamentos químicos, 

a homeopatia, através de sucessivas diluições e sucussões, 

usa a energia do próprio paciente, através de seu 
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semelhante para curar. São práticas totalmente 

diferentes. 

  Na Psicologia Transpessoal, dizemos que todas as 

experiências que vivemos nessa vida e em outras vidas 

ficam guardadas no inconsciente com uma carga afetiva 

que pode ser positiva quando essa experiência foi bem 

resolvida, ou negativa, quando essa experiência não foi 

aceita totalmente pela psique. Essas cargas afetivas são 

chamadas de “coex”, coeficientes de experiência, e são 

organizadas pelo Self, nosso arquétipo central, nosso Eu 

Superior. Quando o Self percebe que estamos maduros o 

suficiente para resolver uma certa carga afetiva negativa, 

ele força esse conteúdo ao consciente, para que seja 

trabalhado. No entanto, essa ascendência ao consciente 

é barrada pelo nosso ego, que tem a função de nos 

proteger do sofrimento e por isso força esse conteúdo de 

volta para o inconsciente. Dessas duas forças contrárias 

surge um terceiro vetor, que é um sintoma, que pode ser 

uma depressão, enxaqueca, uma úlcera de estômago, etc.  

Quando aceitamos o sintoma como um caminho para a 

causa do problema, podemos fazer emergir o “coex” e 

resolve-lo, transmutando sua energia negativa em 

positiva. “Coex” com energia positiva tem livre acesso ao 

consciente e disponibiliza uma grande quantidade de 

recursos que podem ser importantes no nosso crescimento 

pessoal.   

O princípio da Homeopatia é semelhante. Mesmo 

quando receitamos um remédio para tratar do sintoma, 

estamos tratando da pessoa como um todo, e no processo 

de terapia, esse método pode ser uma ajuda incalculável 
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no seu crescimento, porque não há supressão dos 

sintomas, mas ao contrário, uma valorização deles no 

sentido de revelar o que é doloroso demais para ser 

consciente. Não se trata de suprimir uma depressão, mas 

de entender o que ela quer nos dizer, e permitir a 

evolução desse ser emocional, mental e espiritualmente. 

E mesmo sem suprimir a depressão, por exemplo, fazer 

com que o doente melhore, se sinta mais dessensibilizado 

para cuidar das questões que o sintoma pode esconder, 

ou, ao contrário, está tentando mostrar.  

Tanto a Psicologia quanto a Homeopatia tratam o 

ser como um todo. Não a doença, mas o doente, como 

dizia Hahnemann. Acreditamos que adoecemos 

primeiramente no mental, depois no emocional e 

finalmente no físico. As novas descobertas da 

neurociência estão mostrando que emoções são reações 

químicas geradas por pensamentos, e que podemos nos 

viciar neles, mesmo sendo muito negativos e nocivos à 

nossa saúde.    

O que define a personalidade de uma pessoa é um 

conjunto de variáveis, desde sua herança genética, (não 

apenas física, mas psicológica também), sua história de 

vida, de acordo com o seu meio ambiente e a forma como 

reagiu às frustrações, a maneira como foi gerada e 

nasceu, e seu propósito para esta encarnação; ou seja, o 

que sua alma veio fazer nessa vida e nesse corpo.  Isso é 

único para cada pessoa, mas existem generalidades que 

podem ser agrupadas na Matéria Médica Homeopática.  

Assim, dizemos que uma pessoa Natrum muriatricum tem 

a tendência a conservar as mágoas, como o sal de cozinha 
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conserva os alimentos, por exemplo. Através da 

Homeopatia, essas personalidades podem se reequilibrar, 

e a terapia pode ajudar essa pessoa no “como” fazer isso, 

acelerando o processo de cura.    

Uma pessoa só pode ser feliz quando suas ações 

estão em harmonia com o propósito de sua vida, qualquer 

que seja ele. É possível estar em paz no meio de um 

conflito quando se entende que é nosso Ser Superior quem 

está no comando de nossas ações.   

Mesmo contrariando interesses econômicos de 

grandes laboratórios, acredito que a Homeopatia seja a 

terapia do futuro, um futuro onde voltaremos para casa, 

nossos próprios corpos, ao invés de negá-los. Só assim 

teremos uma sociedade mais saudável, mais equilibrada e 

mais feliz. 
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Mônica C. Schwarzwald 

Homeopatia e Astrologia: O Simillimum Cósmico 

“O médico deve ser alquimista e astrólogo. Sem a arte da 

interpretação astrológica, o médico é um 'pseudomédico'. O corpo 

tem uma correspondência com os ciclos astrológicos, as 

constelações possibilitam o diagnóstico e indicam a terapia a 

seguir. O astro demonstra a enfermidade e a morte, mas também a 

saúde e a cura.” 

“Nas curas se há de sempre ter em mente o semelhante 

pelo semelhante (similia similibus curantur), pois nunca se deve 

receitar uma planta de Vênus para uma doença de Saturno.” 

“As Plantas Mágicas – Botânica Oculta” Paracelso 

“Quem pratica a medicina sem beneficiar-se do movimento 

das estrelas e dos planetas é um tonto.” 

Hipócrates, pai da Medicina 

A consultoria astrológica demanda apresentar 

orientações ao indivíduo analisando aspectos e ciclos 

desafiadores que podem influenciar seu equilíbrio mental, 

emocional, espiritual e físico. Desde Paracelso, que 

atribuiu regências de signos e planetas a diversas plantas 

na sua “Botânica Oculta”, até o Dr. Edward Bach com seus 

“12 Curadores” que nada mais são do que essências florais 

para os estados de desequilíbrio ou “sombras” dos 

respectivos 12 signos, é comum nos depararmos com este 

tipo de analogia entre padrões energéticos astrológicos 
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(signos, astros e aspectos) e substâncias extraídas da 

Natureza. O mesmo ocorre no caso da Homeopatia, mas 

de forma mais complexa e peculiar, pois os medicamentos 

homeopáticos podem ser extraídos dos três reinos 

(mineral, vegetal e animal) além dos nosódios, ou seja, 

preparados a partir de amostras patológicas. Sem contar 

a teoria miasmática de Hahnemann que nada mais é do 

que uma atualização dos temperamentos hipocráticos 

permitindo uma análise profunda e personalizada de cada 

doente. 

O mapa astrológico revela os desafios karmicos que 

cada ser humano deve trabalhar como caminho evolutivo 

natural. É a representação gráfica da nossa relação com 

os arquétipos e nosso potencial morfogenético. Se 

estudarmos seus ciclos temporais com atenção, somos 

capazes de prevenir futuros problemas de saúde física 

consequentes do desequilíbrio energético, mental e 

emocional. Correlacionar substâncias das quais são 

extraídos os medicamentos com a respectiva configuração 

planetária ajuda muito no entendimento das patogenesias 

ou nas tendências do indivíduo a manifestar determinados 

sintomas. 

No seu livro “Botânica Oculta”, Paracelso inicia o 

primeiro sistema terapêutico energética ou holístico da 

História: 

“Acônito (Aconitum napellus) - É fria e seca. Uma 

das 12 plantas dos Rosa-Cruzes. Nasceu da baba de 
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Cérbero quando Hércules o tirou dos infernos. Afasta 

maus espíritos. 

Planeta: Saturno 

Signo: Capricórnio” 

 

Na Homeopatia, Aconitum napellus é indicado para 

hipersensibilidade, medos e pânico, reações 

desequilibradas e escapistas a aspectos desafiadores do 

planeta Saturno e do signo de Capricórnio, de acordo com 

a Astrologia caldeia estudada pelo pai da Alquimia. 

As Calcáreas, Temperamentos Hipocráticos e Planetas 

 Apresento neste trabalho algumas correlações que 

ajudarão o terapeuta e o astrólogo na identificação da 

similitude homeopática com as características dos 

temperamentos hipocráticos apuradas e representadas 

pela qualidade da localização e relevância planetária no 

mapa de nascimento do indivíduo. 

Os medicamentos constitucionais da Homeopatia 

são tratados aqui como vetores do desenvolvimento 

humano ao longo de sua existência e de seus desafios 

miasmáticos. Percebo que existe uma enorme tendência 

da sociedade atual luética-fluórica de catalisar o 

conhecimento em algo mais superficial e instantâneo, 

“alopatizando” a Homeopatia e emitindo fugazes 

recomendações de Calcarea carbonica para emagrecer ou 

Calcarea phosphorica para uma pessoa com aparência 

frágil que está gripada. Mas a Luz Primordial e o Ativismo 
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Quântico sempre nos convidam a sermos mais lúcidos e 

intuitivos, e a observar dos mais variados ângulos que a 

Natureza nos permite para, finalmente, promulgarmos 

alguma espécie de conclusão, diagnóstico ou julgamento. 

Conclusão esta que também deve levar em consideração 

o princípio hermético da vibração: “Nada está parado; 

tudo se move; tudo vibra” ou da não-localidade quântica: 

o determinismo materialista exige que se classifique 

qualquer pessoa rigidamente em qualquer das 

constituições ou temperamentos. Nas mais variadas 

vivências aqui na Terra e durante um ciclo vivencial, 

experienciamos inúmeras doenças em níveis espirituais, 

mentais, emocionais e físicos o suficiente para compor 

uma complexa morfogênese. A partir do mapa astrológico 

ou da dinâmica planetária conseguimos identificar esta 

complexidade e compor nossas possibilidades 

temperamentais, tendências comportamentais e 

vulnerabilidades energéticas, além do potencial de cura 

que se inicia pelo auto-conhecimento. Mas, a exemplo dos 

planetas, nada está estático, tudo se move e se 

transforma assim como nossa onda de possibilidades. 

Estar atento, perceptivo para as mudanças é função do 

observador consciente. Cura-te a ti mesmo, mas, antes, 

conhece-te a ti mesmo. 
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I – Calcarea carbonica 

Temperamento: Lifático 

Planetas: Lua e Netuno 

 

Este mineral é oriundo de um animal: trata-se do 

carbonato de cálcio extraído pela trituração da camada 

média da concha de ostras. 

Similitudes e Sincronicidades: A ostra, assim como todos 

os moluscos e crustáceos que dispõem de um 

exoesqueleto, representa a necessidade canceriana 

(caranguejo) de proteção pelo uso de camadas ou 

carapaças para se resguardar contra ameaças externas ao 

seu interior mole e sensível. Estas camadas externas são 

análogas às camadas de gordura na obesidade mórbida, 

por exemplo, quando a pessoa não consegue lidar com sua 

própria sensibilidade frente às agressões externas, ou é 

muito insegura e carente de afeto. 

A Lua – astro regente do signo de Câncer – no nosso 

mapa de nascimento representa nossas necessidades, o 

que precisamos para nos sentirmos seguros, plenos e 

confortáveis. Também indica nosso potencial emocional e 

o quanto somos, ou não, resistentes à agressividade e a 

ataques psíquicos. São as pessoas de temperamento 

linfático, ou seja, ultrassensíveis, tomadas por 

pressentimentos e carentes de proteção que tendem à 

passividade e à imobilidade chegando à apatia: a 

proeminência da Lua ou de Netuno no mapa de 

nascimento potencializa a sensibilidade, a 
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vulnerabilidade emocional e psíquica podendo torná-las 

inseguras, lentas nas atitudes e decisões. Por isto é um 

medicamento voltado às instabilidades típicas do 

temperamento linfático – as defesas do organismo estarão 

vulneráveis quando o corpo emocional e mental é 

vulnerável a pressentimentos, medos e à angústia que 

ameaçam seu constante estado de precaução e 

prevenção. Em resumo, são indivíduos altamente 

vulneráveis às doenças psicossomáticas. 

Indivíduos de constituição carbônica ou 

temperamento lifático devem ser analisados e 

astrodiagnosticados a partir de sua infância, 

principalmente mediante sua relação com a figura 

materna que também é representada pela localização e 

aspectos da Lua no seu mapa natal. Mitologicamente, a 

maternidade e a proteção são arquétipos relacionados à 

deusa Ceres ou Deméter – deusa grego-romana da 

fertilidade, maternidade e agricultura. Sua filha, 

Perséfone, foi raptada pelo deus dos infernos, Hades ou 

Plutão, arquétipo planetário correlacionado ao miasma do 

luetismo, que destruiu o paraíso da abundância e 

proteção de mãe e filha. Isto fez com que Ceres, em sua 

melancolia por causa das saudades que sentia, retirasse 

os nutrientes e a fertilidade dos campos condenando a 

Humanidade à fome. Após a intervenção de Hermes ou 

Mercúrio, deus racional e articulador, Perséfone divide 

seu amor e dedicação à mãe e ao marido Hades de forma 

equilibrada e salva a Humanidade que deve cultivar e 

produzir no período da primavera/verão quando 

Perséfone faz companhia à deusa-mãe; e se precaver com 
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segurança para o período do outono/inverno, quando 

Perséfone volta às profundezas para ficar com o marido. 

II - Calcarea phosphorica 

Temperamentos: Sanguíneo, Bilioso e Nervoso. 

Planetas: Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano. 

 

Trata-se de um sal abundante na Natureza, parte 

integrante dos tecidos e de todos os líquidos no nosso 

organismo, pois sua função está intimamente ligada à 

Vida: combina-se com a albumina (“essência da 

quintessência”) e participa da dinâmica da produção 

sanguínea pela medula óssea. Por isto é uma substância 

que provê estrutura e mobilidade. 

Similitudes e Sincronicidades: O dinamismo do Phosphorus 

(a estrela matutina, Vênus, aquele que traz a luz) pode 

ser equiparado aos dos mitológicos Prometeu e Lúcifer. 

Ambos tiveram a função de iluminar a Humanidade, seja 

através do fogo (Prometeu) ou pelo conhecimento do bem 

e do mal (Lúcifer), porém ambos tiveram seu castigo por 

compartilhar segredos reservados apenas aos deuses. 

Prometeu foi condenado ao sofrimento eterno 

acorrentado a uma colina onde, todas as noites, recebia 

a visita de uma águia que devorava seu fígado, mas sua 

imortalidade tornava a reconstituir o órgão todos os dias. 

Lúcifer foi despejado do céu e acabou sendo conhecido 

como o “anjo caído” por se equiparar ou, até mesmo, 

querer superar o divino. 



Medicamentos Homeopáticos A a Z   45 

As pessoas cujo biótipo é fosfórico são comumente 

longilíneas, altas como se tentassem alcançar o divino ou 

o paraíso perdido. São também sonhadoras e 

constantemente insatisfeitas em seu desequilíbrio, pois 

sentem que perderam algo, que está faltando alguma 

coisa, mas não conseguem racionalizar o que é. 

A Luz ou o Conhecimento Supramental representam 

a mente consciente e a inteligência trazidas para a 

Humanidade pelos seres mitológicos rebeldes, mas 

criativos e representados pelo planeta da liberdade, 

fraternidade e igualdade – Urano. Entretanto, esta 

expansão mental acabou provocando um sintoma 

colateral: a dualidade, a contradição, enfim, as dúvidas. 

Viver no mundo linfático-carbônico até então exigia 

apenas proteção e nutrição. O mundo mental acaba 

tornando-se escravo das dualidades e contradições, além 

de inúmeras torturas mentais decorrentes que dividiram 

nosso mundo entre o Bem X Mal; Ciência X Religião nos 

afastando cada vez mais de nossa essência espiritual. Este 

foi o castigo compartilhado por Prometeu e Lúcifer 

conosco, mas que nos estimula ao retorno à Unidade. 

A fraqueza ou a vulnerabilidade dos tipos fosfóricos 

residem na dualidade provocada pelo excesso de 

racionalidade e, frente a qualquer reprovação ou 

contradição, eles tendem a reações extremas: ou se 

tornam agressivos, violentos no caso dos biliosos que têm 

ênfase nas posições do Sol e Marte no seu mapa natal; ou 

acabam se tornando vítimas da bipolaridade depressão/ 

euforia como seria o caso dos temperamentos sanguíneos 
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cujos exageros e excessos estão relacionados à 

localização e, principalmente, aspectos de seu Júpiter 

natal. O temperamento nervoso tende quase que 

totalmente à depressão em estado de desequilíbrio e 

excesso de racionalização até chegar ao embotamento 

mental ou deflagrar a demência senil, o que é bem 

identificável analisando-se aspectos e signos onde estão 

localizados os planetas Saturno e Mercúrio. 

Outra característica dos fosfóricos extremamente 

racionais é a dificuldade nos relacionamentos amorosos, 

explicado também por Carl G. Jung em sua classificação 

bastante semelhante a de Hipócrates: segundo o psicólogo 

suíço, pessoas que tem versatilidade e predominância no 

uso da função Pensamento acabam enfrentando 

dificuldades no uso da função Sentimento. Vênus no mapa 

natal revela exatamente o potencial de expressão afetiva, 

de formas e possibilidades de relacionamento, da conexão 

com o “outro” e, dependendo do signo e de aspectos a 

este planeta, o indivíduo pode se magoar facilmente ou 

repetir padrões até decepcionar-se e isolar-se 

gradativamente. 

Por isto que a Calcarea phosphorica, além de ser 

considerada “onipresente” na Natureza, serve como uma 

espécie de tônico especialmente para os tipos fosfóricos 

de temperamento nervoso. Entretanto, todos os fosfóricos 

tendem a necessitar deste precioso tônico, vez por outra 

pois, além de fisicamente crescerem com rapidez e na 

vertical, desgastam fácil e rapidamente sua energia vital, 

e querem voltar ao Paraíso ou à Unidade para resolver 
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suas dualidades e conflitos internos fazendo as pazes com 

seus deuses internos. A Calcarea phosphorica está 

presente onde nós precisamos de estrutura e organização 

seja nas construções mentais para a formação de opiniões 

para sabermos lidar com as contradições e reprovações 

normais da vida, seja nas estruturas físicas como 

reestruturadora do sistema ósseo. 

III - Calcarea fluorica 

Temperamentos: Bilioso e Nervoso. 

Planetas: Sol, Mercúrio, Marte, Saturno, Urano e Plutão. 

 

Em estado natural, o “fluor spar” encontra-se em 

locais profundos da crosta terrestre, mas no nosso 

organismo localiza-se em superfícies como o esmalte dos 

dentes, o tecido fibroso e a epiderme. 

Similitudes e Sincronicidades: Os extremos da localização 

da substância – profundezas ou superfícies – demonstram 

o desafio do indivíduo fluórico: adaptar a superficialidade 

das aparências e máscaras com a profundidade do 

inconsciente e da verdadeira personalidade. São pessoas 

que geralmente nascem com alguma peculiaridade física, 

algo diferente – Urano em evidência no mapa natal – que 

pode ser visto como desarmônico, assimétrico e, por 

causa destas peculiaridades, são celebrados com apelidos 

(cabeção, saracura, shrek etc). Eles precisam sair da 

submissão e servidão às aparências, aos padrões, valores 

transitórios, falsos protótipos vigentes e símbolos de 

sucesso e realização como beleza física, riqueza material, 
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poder e status e partirem para o aprofundamento do seu 

potencial intelectual e intuitivo para conectarem-se com 

seu verdadeiro self quântico. Assim, eles se adaptam ao 

mundo, ao invés de enrijecerem fisica e mentalmente 

pelo temor, resistência e pessimismo – situações mal 

contempladas em casos de aspectos dificultosos entre 

Saturno-Sol; Saturno-Mercúrio; Saturno-Marte – que 

podem desencadear reações auto-destrutivas como 

aneurismas, nódulos ou tumores pela tentativa controle 

extremo, que não funciona por aspectos de Plutão, cujo 

arquétipo pessoal é muito mal compreendido e se 

transforma no destruidor ao invés do transformador e 

curador. O “olhar para dentro” faz dos fluóricos 

verdadeiros sábios práticos e experientes destinados ao 

sucesso e à realização mais coerente com seu potencial 

criativo, utilizando seu intelecto supramental. 
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Virgínia G. B. Stefanichen 

Homeopatia, uma Paixão 

Fiquei honrada com o convite de Eduardo Egisto 

para escrever um pouco sobre Homeopatia em seu ebook. 

Talvez por ele saber a quão apaixonada sou por esse tema. 

Como professora de Homeopatia, sempre chamei 

carinhosamente meus alunos de “SEMENTINHAS”, e você 

Eduardo é uma de minhas muitas sementinhas que 

germinará muitas outras, com certeza. Digo isso porque a 

Homeopatia é cativante e quem a estuda carrega um amor 

eterno por ela e sempre estará espalhando seus benefícios 

por onde quer que esteja. Costumo dizer que a 

Homeopatia é simples e complexa ao mesmo tempo. Ela 

pode ser usada para problemas pequenos, mas também 

para problemas que muitas vezes se apresentam sem 

solução para a alopatia. 

Recomendo para todos aqueles que estão tendo 

acesso a esse conteúdo, que procurem se tratar com 

Homeopatia, mas sempre orientado por um profissional 

competente. Fico maravilhada com diversos depoimentos 

de como a Homeopatia mudou para melhor a vida das 

pessoas. Quando o tratamento é correto, a pessoa entra 

num estado mental tão equilibrado que muitos nem 

acreditam. O equilíbrio emocional que a Homeopatia 

oferece é algo imensurável. 
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Acompanhei de perto, centenas de pessoas 

entrarem num equilíbrio tão grande onde alguns até 

comentaram que foi a partir da Homeopatia que souberam 

o que era viver realmente em plena harmonia, apesar da 

época em que vivemos, pois ela equilibra a saúde 

energética, mental, emocional e física. A pessoa tratada 

com Homeopatia fica harmonizada e adquire muita 

maturidade e sabedoria. Isso quando tratada de maneira 

correta, por um profissional que valorize a pessoa como 

um todo, e não apenas os sintomas que apresenta. A 

Homeopatia cura a causa do problema e não apenas o 

problema em si. Hahnemann, fundador da homeopatia 

dizia que a cura tem que ser rápida, suave e duradoura. 

A Homeopatia é ciência, mas também é uma arte! 

Além disso a Homeopatia explica a origem do 

adoecimento do ser humano através do estudo dos 

Miasmas. Costumo dizer que isso deveria ser matéria de 

jardim da infância, para que todos tivessem a 

possibilidade de entender o porquê e como adoecemos. 

Mas o mais interessante de tudo é o Similimum, um 

medicamento homeopático individual, que realiza toda 

essa maravilhosa cura e que cada indivíduo tem o seu. 

Cada ser humano é único, então mesmo que duas pessoas 

tenham uma mesma queixa física, o seu tratamento será 

diferente. Tratamos com o Similimum a personalidade da 

pessoa em particular e com isso também podemos 

prevenir muitas outras doenças que poderiam aparecer 

naquela personalidade. 
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A cura com a Homeopatia se dá de dentro para 

fora, de maneira natural, sem qualquer risco de 

intoxicação medicamentosa. Através dos sintomas 

mentais e sensações, achamos o Similimum da pessoa, e 

podemos restabelecer o organismo doente, antes mesmo 

de aparecerem lesões em determinados órgãos, que 

fatalmente aconteceria sem um tratamento homeopático 

correto. Tratamento esse que estimula as defesas naturais 

do organismo e pode retardar, ou até mesmo impedir o 

aparecimento de doenças tidas como hereditárias. 

Devolve ao indivíduo um estado de saúde do qual ele 

nunca deveria ter se afastado. 

Gostaria de encerrar esse breve relato de uma 

verdadeira amante da Homeopatia com uma frase de 

Hahnemann: “Nossa arte com o tempo tornar-se-á o 

carvalho sagrado, o carvalho de Deus. Estenderá seus 

ramos enormes, inabaláveis nas tempestades. A 

humanidade que sofreu tantos males descansará sob sua 

sombra benéfica. ” 

Sejam felizes e busquem uma vida harmoniosa com a 

Homeopatia.  

Fiquem com Deus! 

Virgínia Goulart Barbosa Stefanichen 
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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 

Antivirais, trio dos 
Carbo vegetabilis + Arsenicum album + Muriatricum acidum 

Azia, Trio da 
Cina austriaca + Lycopodium clavatum + Carbo vegetabilis 
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Bexiga, Trio da 
Cina austriaca + Lycopodium clavatum + Carbo vegetabilis 

Caquéticos, Trio dos 
Carbo vegetabilis + Arsenicum album + Muriatricum acidum 

Depressão, trio da 
Cina austriaca + Lycopodium clavatum + Carbo vegetabilis 

Digestão, trio 
Cina austriaca + Lycopodium clavatum + Carbo vegetabilis 
 
Dor de cabeça Trio da 
Cina austriaca + Lycopodium clavatum + Carbo vegetabilis 

Enfermidades crônicas, Trio das 
Carbo vegetabilis + Arsenicum album + Muriatricum acidum 

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

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

Flatulência, Trio da 
Lycopodium clavatum + Thuya occidentalis + Nux moschata  

Fraqueza, Trio da 
Carbo vegetabilis + Arsenicum album + Muriatricum acidum 

Loucura, Trio da 
Atropa belladonna + Stramonium + Hyoscyaminum 

Potência vital debilitada, Trio da 
Carbo vegetabilis + Arsenicum album + Muriatricum acidum 

Rins, Trio Energético dos 
Cina austriaca + Lycopodium clavatum + Carbo vegetabilis 

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

Verruga, Trio da 
Thuya occidentalis + Nitricum acidum + Medorrhinum 
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Aedes aegypti 
 
 
 

Aedes (Stegomyia) aegypti (aēdēs do grego "odioso" 
e ægypti do latim "do Egipto") é a nomenclatura 
taxonômica para o mosquito que é popularmente 
conhecido como mosquito-da-dengue ou pernilongo-
rajado. 

É uma espécie de mosquito da família Culicidae 
proveniente de África, atualmente distribuído por quase 
todo o mundo, com ocorrência nas regiões tropicais e 
subtropicais, sendo dependente da concentração humana 
no local para se estabelecer. 

O mosquito está bem adaptado a zonas urbanas, 
mais precisamente ao domicílio humano, onde consegue 
reproduzir-se e pôr os seus ovos em pequenas quantidades 
de água limpa. 

As fêmeas, para realizar hematofagia, podem 
percorrer até 2 500 m. É considerado vector de doenças 
graves como o dengue, a febre amarela, a febre zika e a 
chikungunya e, por isso mesmo, o controle das suas 
populações é considerado assunto de saúde pública 
(WIKIPEDIA 2016). 

 

1. Por que o nome Aedes Aegypti? 

O vetor foi descrito cientificamente pela primeira 
vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. Culex 
significa “mosquito” e aegypti, egípcio, portanto: 
mosquito egípcio. O gênero Aedes só foi descrito em 1818. 
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Logo verificou- se que a espécie aegypti, descrita anos 
antes, apresenta características morfológicas e biológicas 
semelhantes às de espécies do gênero Aedes – e não às do 
já conhecido gênero Culex. Então, foi estabelecido o 
nome Aedes aegypti. 

 

2. Quantas pessoas um mosquito é capaz de infectar? 

Os mosquitos fêmea sugam sangue para produzir 
ovos. Se o mosquito da dengue estiver infectivo, poderá 
transmitir o vírus da dengue neste processo. Em geral, 
mosquitos sugam uma só pessoa a cada lote de ovos que 
produzem. O mosquito da dengue tem uma peculiaridade 
que se chama “discordância gonotrófica”, que significa 
que é capaz de picar mais de uma pessoa para um mesmo 
lote de ovos que produz. Há relato de que um só mosquito 
da dengue infectivo transmitiu dengue para cinco pessoas 
de uma mesma família, no mesmo dia. 

 

3. Por que só a fêmea pica? 

A fêmea precisa de sangue para a produção de 
ovos. Tanto o macho quanto a fêmea se alimentam de 
substâncias que contêm açúcar (néctar, seiva, entre 
outros), mas como o macho não produz ovos, não 
necessita de sangue. Embora possam ocasionalmente se 
alimentar com sangue antes da cópula, as fêmeas 
intensificam a voracidade pela hematofagia após a 
fecundação, quando precisam ingerir sangue para realizar 
o desenvolvimento completo dos ovos e maturação nos 
ovários. Normalmente, três dias após a ingestão de sangue 
as fêmeas já estão aptas para a postura, passando então 
a procurar local para desovar.  
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Como o Aedes Aegypti chegou ao Brasil? Há registro 
histórico de dengue no passado? 

As teorias mais aceitas indicam que o A. aegypti 
tenha se disseminado da África para o continente 
americano por embarcações que aportaram no Brasil para 
o tráfico de escravos. Há registro da ocorrência da doença 
em Curitiba (PR) no final do século 19 e em Niterói (RJ) 
no início do século 20 (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2016). 

 

4. Qual(s) a principal(s) vantagem(s) de tratar a 
dengue com remédios homeopáticos? 

A pessoa torna-se imune a doença na fase aguda e 
também quem já foi contaminado anteriormente evita a 
cronificação da doença e a sua reincidência que é cada 
vez mais grave, como a dengue hemorrágica. O custo do 
remédio homeopático para dengue é muito baixo sendo, 
portanto, acessível a toda a população. 

 

5. A ciência já comprova a eficácia no tratamento 
para a dengue através da Homeopatia? 

Vários municípios brasileiros já tiveram a comprovação 
da redução da dengue quando maciçamente a população 
brasileira é tratada preventivamente com homeopatias. O 
Brasil é um país pioneiro neste campo, as pesquisas são 
muito incipientes nesta área. A prática homeopática 
comprova a eficácia, tanto que Cuba exportou este 
modelo de tratamento com muito sucesso. 

 

6. O tratamento homeopático contra a dengue é 
apenas preventivo, ou pode ser utilizado para 
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combater os sintomas e promover a cura da 
doença? Há contra-indicações? 

Além de preventiva, ela já ameniza os sintomas da 
doença nas primeiras horas e em poucos dias remove os 
sintomas. O remédio não pode ser tomado 
indefinidamente, a melhora quase que total se dará em 
uns 3 a 5 dias, mas deve continuar a tomá-lo por mais uns 
10 dias e após suspender. Não há contra-indicações. 

 

7. É possível que a pessoa se torne imune ao vírus, se 
utilizando de remédios homeopáticos, sem ao 
menos ter sido picada? 

Sim, a homeopatia é preventiva, se o organismo 
estiver fortalecido como um todo, não contrairá outros 
tipos de doenças também. 

 

8. E no caso da Fitoterapia? Ela pode também ser 
preventiva ou apenas serve para agir contra o vírus? 

A fitoterapia também age preventivamente, mas a 
ação é mais limitada do que a da homeopatia. 

 

9. O tratamento com Homeopatia pode ser feito em 
quadros mais avançados da dengue? 

Sim, é extremamente eficaz na fase aguda, a ação é 
imediata. 
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10. Pode se afastar a presença do mosquito Aedes 
aegypti com o uso de medicamentos fitoterápicos? 

Sim, a Citronela, a Arruda, estando plantadas em vasos 
ou usadas como incenso podem também ajudar a espantar 
o mosquito da dengue. Mas o mais eficaz é a pessoa estar 
fortalecida. 

 

11. Para se obter os remédios, a pessoa deve 
apresentar prescrição-médica pelo homeopata, ou 
já existem algumas indicações pré-estabelecidas 
de remédios nas farmácias homeopáticas que 
podem ser utilizados com segurança para tratar os 
sintomas e a doença? 

Não são todas as farmácias homeopáticas que tem 
conhecimento dos remédios, mas fizemos uma 
distribuição em massa de jornais nos principais 
estabelecimentos homeopáticos de vários estados com a 
orientação de tratamento. Não há necessidade de 
prescrição médica, basta ter o conhecimento dos 
remédios certos e saber como usá-los, existe lei federal 
dando este direito. Se a pessoa tiver dúvidas entre no site 
homeopatias.com e nos envie um e-mail, inclusive se tiver 
problemas na compra dos remédios. 

 

12. Poderia dar algumas dicas de tratamentos 
homeopáticos para a dengue? 
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PREVENTIVO PARA DENGUE COMUM E A HEMORRÁGICA: 

Phosphorus 5CH 
Sulphur 5CH 
Tuberculinum 12CH 

 

Utilize em frascos diferentes, alternados, 3 gotas 2 
vezes ao dia durante 20 dias cada um separado. 

 

PARA QUEM JÁ ESTÁ COM OS SINTOMAS DA DENGUE: 

Eupatorium perfoliatum 5CH 

 

Tomar 3 gotas 5 vezes ao dia nos 3 PRIMEIROS DIAS e 
depois 2 vezes ao dia por mais 15 dias. 

 

PARA QUEM JÁ ESTÁ COM DENGUE HEMORRÁGICA: 

Crotalus horridus 5CH 

Tomar alternado 3 gotas 5 vezes ao dia nos 3 PRIMEIROS 
DIAS e depois 2 vezes ao dia por mais 10 dias. 

Phosphorus 5CH 

Tomar alternado 5 gotas 5 vezes ao dia nos 3 PRIMEIROS 
DIAS e depois 2 vezes ao dia por mais 10 dias. 
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13. A Homeopatia já entrou na linha de frente do 
combate à dengue nos postos? 

Ainda não, mas se a homeopatia fosse adotada nos 
postos de saúde, o custo seria para o governo de no 
máximo uns R$ 0,05 por pessoa. 

 

14. É possível que a pessoa, ao se julgar curada da 
doença, continue com o vírus? Como verificar isso? 
Nesse caso, a medicina convencional é eficaz? 

Os exames da medicina convencional devem ser 
mantidos se houver alguma suspeita, mas se a pessoa 
seguir as indicações homeopáticas acima a continuar com 
o vírus e contrair dengue hemorrágica é insignificante. 

 

15. Que medidas você sugere no combate à epidemia 
de dengue que vem assustando o Brasil? 

As medidas sanitárias convencionais devem continuar 
sendo adotadas, mas se além disso a população for 
tratada preventivamente para não contrair a dengue com 
as homeopatias citadas acima, os resultados serão mais 
eficazes e duradouros, além de redução de custos para o 
governo brasileiro (INSTITUTO TECNOLÓGICO 
HAHNEMANN 2015). 

Na visão da Homeopatia, devemos sempre estar 
fortalecidos para nos tornarmos imunes a qualquer tipo de 
agressão do ambiente, principalmente vírus, bactérias, 
parasitas etc. Quando estamos fortes, nosso sistema de 
autocura consegue repelir qualquer invasor porque não 
acontecerá o fenômeno da ressonância, onde a frequência 
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vibratória do agressor entra em sintonia com a frequência 
energética do hospedeiro. 

Estar fortalecido significa estar apto a suportar o 
ataque de qualquer tipo de vírus. Para tanto, nosso 
mental deve estar harmonizado com pensamentos 
construtivos, positivos e de confiança de que qualquer 
evento ruim será superado em nossa vida. 

As nossas emoções são também a maior porta de 
entrada de invasores, mas como estarmos bem em meio 
ao caos que muitos estão vivenciando no dia a dia de suas 
vidas atribuladas? Por meio da higiene mental e 
emocional, da manutenção da autoestima alta apesar das 
adversidades, da confiança de que todos somos 
merecedores de dias melhores porque fazemos por 
merecer. 

A ação do Zika Vírus é semelhante à ação do vírus da 
dengue e febre amarela, pois é transmitido pelo mesmo 
mosquito Aedes aegypti. Dependendo da predisposição de 
algumas pessoas, a infecção pelo Zika Vírus pode levar ao 
desenvolvimento da Síndrome Guillain-Barré, uma doença 
que pode deixar a pessoa sem andar, respirar e ser fatal 
quando não tratada. Procure o hospital mais próximo ao 
constatar mais de três sintomas listados abaixo e se 
também apresentar fraqueza progressiva nas pernas e nos 
braços. 

Os sintomas duram sete dias e podem ser confundidos 
com os da dengue, surgem 10 dias após a picada de um 
mosquito e incluem febre acima de 38ºC e manchas 
vermelhas na pele do rosto e, após algumas horas, podem 
ser acompanhados de: dor de cabeça constante; manchas 
vermelhas além do rosto, nos braços, pernas e abdômen; 
fadiga exagerada; hipersensibilidade ocular com 
vermelhidão; dor nos músculos, nas articulações, mais nas 
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mãos e pés; e diarreia ou prisão de ventre com forte dor 
de barriga. 

As homeopatias Sulphur CH5 - 2 gotas em um gole de 
água, 2 vezes ao dia por 30 dias em adultos e 15 dias em 
crianças e grávidas ajudará a aumentar a imunidade o que 
prevenirá a contaminação. Após, no segundo mês, tomar 
Calcarea sulphurica CH5 - 2 gotas em um gole de água, 2 
vezes ao dia por 30 dias em adultos e 15 dias em crianças 
e grávidas. 

Divulgue a homeopatia, recurso rápido, barato e 
eficiente para você, sua família e conhecidos. Ajude ao 
seu semelhante, assim estaremos ajudando a nós mesmos, 
diminuindo a incidência de mortes prematuras, violência 
urbana, doenças mentais e emocionais, etc (FAGUNDES 
2016). 
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Medicamentos 

Homeopáticos Sintomas 

de A a Z 

A 
Abanar-se, necessidade de – Carbo vegetabilis  
Abandonado, carente de afeto e – Phosphorus 
Abandonar, esquecer os filhos – Lycopodium clavatum 
Abandono, sentimento de – Platinum metallicum  
Abdome edemado – Calcarea carbonica 
Abdome sensível à pressão – Lac caninum 
Aborrecidas, pessoas – Guaiacum officinale  
Aborto, preventivo de – Sepia succus 
Aborto, tendência ao – Ferrum metallicum  
Aborto, ameaça de, no primeiro trimestre de gravidez – Sabina 
Aborto, ameaça de, no segundo trimestre de gravidez – Thuya 
occidentalis 
Aborto, ameaça de, no terceiro trimestre da gravidez – Secale 
Abrir e fechar os botões da camisa, mania de – Moschus 
Abscessos dentários – Silicea | Calcarea sulphurica 
Abscessos dolorosos – Calcarea sulphurica 
Abscessos em geral – Echinacea angustifolia  
Abscessos fistulosos – Pulsatilla nigricans 
Abstinência por álcool ou químicos – Petroleum 
Abstinência sexual – Moschus 
Ação lenta, letargia – Natrum carbonicum 
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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 succus 
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 metallicum 
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 hispanica 
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 
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Agitadores – Ipecacuanha 
Agravação pelo ar quente – Allium cepa  
Agravação pela tarde – Lycopodium clavatum 
Agravação pela água fria – Antimonium crudum  
Agravação pela manhã – Aloe socotrina 
Agravação por qualquer movimento – Bryonia alba  
Agressão ato de cuspir ou bater – Chamomilla 
Agressividade – Tarentula hispanica | 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 vomica 
Altivo, orgulhoso, egoísta, exaltando–se a si mesmo – Platinum 
metallicum  
Alucinações, em especial no escuro – Bromum 
Alucinações aterradoras – Stramonium  
Alucinações e pesadelos com mortos – Anacardium orientale 
Alucinações – Alumina silicata 
Alucinado – Opium 
Alzheimer, mal de – Alumina silicata 
Amargo – China officinalis 
Amargurado – Nitricum acidum 
Amenorreia – Camphora 
Amídalas doloridas – Antimonium crudum 
Amigdalite aguda – Baryta carbonica 
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 metallicum 
Anda sempre apressado – Argentum nitricum 
Anemia – Calcarea carbonica | Natrum muriaticum | 
Phosphorus 
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Anemia e esgotamento – Allium sativum 
Anemia e nervosismo – Kalium arsenicosum 
Aneurisma – Kalium iodatum 
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 album + 
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 hispanica 
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 – Ipecacuanha 
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 hispanica  
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 vomica 
AVC – Arnica montana 
Aversão a banho – Psorinum 
Aversão a chocolates – Tarentula hispanica 
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 
Aversão ao calor – Secale cornutum | Camphora  
Aversão ao trabalho – Mandragora 
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Aversão ao trabalho intelectual – Lilium tigrinum 
Aversão por mulheres – Magnesia carbonica 
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 + Lycopodium 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 + Lycopodium 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  
Bronquite – Ferrum phosphoricum | Phosphorus | Kali 
carbonicum 
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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 metallicum 
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 – Calcarea 
arsenicosa 
Cabeça, dor de, e nevralgias – Drosera rotundifolia  
Cabelos muito oleosos – Bryonia alba  
Cachorro que late e morde – Atropa belladonna 
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 
Calafrios fortes de madrugada – Chelidonium majus 
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Calafrios, dores pelo corpo e – Baptisia tinctoria 
Calázio – Conium maculatum | Staphysagria 
Cálculos – Calcarea 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 succus | Cyclamen europaeum | 
Stannum  
Cansaço geral acentuado – Histaminum  
Caprichos extravagantes – Stramonium  
Caquéticos, trio do – Carbo vegetabilis + Arsenicum album + 
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 
Catarro – Kalium bichromicum 
Catarro amarelado – Hamamelis virginica 
Catarro crônico – Petroleum 
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Catarro crônico da garganta – Elaps corallinus  
Catarro nasal – Kalium silicatum  
Catarro no peito e expectoração difícil – Allium sativum 
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 hispanica 
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 – Lycopodium clavatum 
Cólicas com gases – Allium cepa  
Cólicas dolorosas – Magnesia carbonica 
Cólicas em geral – Euphrasia officinalis | Caulophyllum 
thalictroides | Colocynthis  
Cólicas hepáticas – Berberis vulgaris 
Cólicas intestinais aliviadas pela pressão – Stannum  
Cólicas menstruais muito fortes – Gelsemium sempervirens 
Cólicas renais – Sarsaparilla 
Cólicas Violentas – Colocynthis 
Concentração, falta de – Baryta carbonica 
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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 nigricans 
Constante necessidade de engolir – Sabadilla  
Constipação do ventre – Alumen  
Constipação sem vontade de evacuar – Bryonia alba  
Contrações, espasmos – Crocus sativus 
Contradições psicológicas – Atropa belladonna 
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 – Calcarea arsenicosa | Kali carbonicum 
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 – Calcarea sulphurica 
Corrimentos brandos – Pulsatilla nigricans 
Corrimentos esverdeados – Natrum sulphuricum  
Corrimentos leitosos e ácidos – Calcarea carbonica  
Corrimentos mucosos e espessos – Hydrastis canadensis  
Corrimento sanguinolento – Bufo rana  
Corrimentos vaginais albuminosos abundantes – Borax veneta  
Corrimento vaginal juvenil – Sepia succus 
Covardia e insegurança – Baryta carbonica 
Crescimentos mental e fisicamente atrasados – Barium 
carbonicum  
Criança adotiva – Pulsatilla nigricans 
Criança que olha através dos dedos – Baryta carbonica 
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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 niger 
Decepção de amor – Tarentula hispanica 
Deglutição dolorosa – Mercurius corrosivus  
Delírio – Hyosciamus niger 
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 
Depressão Nervosa – Conium maculatum | Hypericum 
perforatum  
Depressão pós-parto – Sepia succus 
Depressão pós-parto, Agressiva e raivosa – Alumina silicata 



Medicamentos Homeopáticos A a Z   77 

Depressão pós-parto – Hypericum perforatum 
Depressão provocada pelo sol excessivo – Gelsemium 
sempervirens 
Depressão sensorial e fraqueza muscular em geral, podendo 
chegar à paralisia – Hepar sulphur 
Depressão, trio da – Cina austriaca + Lycopodium clavatum + 
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 
carbonica 
Desejo frequente de defecar – Artemisia abrotanum 
Desejo incontido de fumar – Theridion curassavicum 
Desejo sexual diminuído Impotência prematura – Baryta 
carbonica 
Desejo sexual exagerado – Platinum metallicum  
Desejo sexual reprimido – Lilium tigrinum 
Desejo violento e ineficaz de evacuar – Alumen  
Desintoxicação – Nux vomica 
Desequilíbrios uterinos – Ignatia amara 
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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 angustifolia| Plumbum metallicum | 
Anacardium occidentale | Phosphoric acidum 
Diabetes com dores reumáticas nas articulações – Lacticum 
acidum  
Diarreia – Kalium sulphuricum | Paullinia sorbilis 
Diarreia com coágulos de sangue – Valeriana officinalis 
Diarreia à noite – Pulsatilla nigricans 
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 sulphur 
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 
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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 carbonica 
Dificuldades escolares – Causticum 
Dificuldades para engolir – Naja tripudians 
Dificuldades para pensar e para compreender – Conium 
maculatum 
Difteria – Hepar sulphur– Lycopodium clavatum 
Digestão – China officinalis 
Digestão, trio – Cina austriaca + Lycopodium 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 vomica 
Dispepsia ou acidez excessiva – Capsicum 
Dispneia – Antimonium tartaricum  
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 
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Doenças crônicas do fígado que existam sintomas biliosos ou 
hepáticos – Chelidonium majus  
Doenças do estômago – Natrum carbonicum 
Doenças inflamatórias dos olhos – Hepar sulphur 
Doenças malignas da área genital – Lilium tigrinum 
Doenças metabólicas, uma série de – Calcarea carbonica  
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 + Lycopodium clavatum + 
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 – Allium sativum 
Dor nos tendões e articulações – Ruta graveolens | Arnica 
montana 
Dor precordial com palpitações – Magnesia carbonica 
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  
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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 nas pernas – Drosera rotundifolia  
Dores nas articulações – Rhus toxicodendrum  
Dores nas costas – Pulsatilla nigricans 
Dores no cóccix – Ruta graveolens 
Dores nevrálgicas – Kalium bromatum  
Dores no coração e falta de ar – Spigelia anthelmia  
Dores no fígado durante a menstruação – Phosphoric acidum 
Dores no baço – Medorrhinum 
Dores no seio – 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 hispanica 
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 – Allium sativum 
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 vomica 
Enfermidades crônicas, Trio das – Carbo vegetabilis + 
Arsenicum album + Muriatricum acidum 
Enterite – Mercurius corrosivus | Ferrum phosphoricum 
Entorpecimento da cabeça – Alumina silicata 
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 
Envelhecimento precoce – Cyclamen europaeum  
Envenenado, medo constante de ser – Hamamelis virginica 
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Envenenamento do sangue – Crotalus horridus  
Enxaqueca – Stannum – Cocculus indicus 
Enxaqueca com flatulência – Cannabis indica 
Enxaqueca com prurido vaginal – Sepia succus 
Enxaqueca que evolui ao longo do dia – Spigelia anthelmia  
Enxerga através das paredes – Cannabis indica 
Epilepsia – Calcarea arsenicosa| Cocculus indicus | Cuprum 
metallicum | Bufo Rana 
Epilepsia – Cicuta virosa 
Epistaxes – China officinalis 
Epistaxe recorrente – Carbo vegetabilis 
Equilíbrio da sexualidade – Moschus 
Erisipela – Echinacea angustifolia| 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 succus 
Escarros sanguinolentos – Bryonia alba  
Esclerose cerebral – Silicea 
Esclerose cérebro-espinhal múltipla – Tarantula hispanica  
Escleroses – Plumbum metallicum 
Esclerose múltipla – Cocculus indicus | Alumina silicata 
Esconder-se – Thuya occidentalis 
Esconde-se de estranhos – Baryta carbonica 
Escorpiões, picadas de – Opium 
Esfíncter, perda de firmeza no – Aloe socotrina 
Esgotamento ao menor exercício – Spongia tosta  
Esgotamento físico e mental – Kalium silicatum | Selenium 
Esgotamento nervoso com aversão ao exercício físico ou 
mental, neurastenia – Silicea  
Esgotamento nervoso e cerebral – Zincum metallicum 
Espadachins – Opium 
Espasmos – Cuprum metallicum  
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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 vomica 
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 
Extrema agitação – Tarantula hispanica  
Extrema passividade – Baryta carbonica 
Extrema sensibilidade – Magnesium carbonicum | Asa foetida  
Extremamente friorento – Tuberculinum 
Extremamente humilde – Cyclamen europaeum 
Extremamente ritualístico – Argentum nitricum 
Extremamente romântico – Antimonium crudum 
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Extremidades frias – Calcium phosphoricum  
Extremidades frias e sudorese – Calcarea carbonica  
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 carbonica 
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 silicata 
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  
Faz várias tarefas ao mesmo tempo – Rhus toxicodendrum  
Febre – Atropa belladonna 
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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 angustifolia 
Febre que vai e volta – Bryonia alba 
Febre que vem de repente – Aconitum Napelus 
Febre, moléstias com – Ferrum phosphoricum 
Febre, trio da – Atropa belladonna + Aconitum + Bryonia 
Fechado, não demonstra sentimentos – Petroleum 
Fêmur nas crianças, desenvolvimento raquítico do – Calcium 
fluoricum  
Fenda anal – Rathania 
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 normais, mas com evacuação duas ou três vezes por dia 
– Pulsatilla nigricans 
Fezes passam no ânus com dificuldade – Ignatia amara 
Fibras elásticas da pele, moléstias que atacam os – Calcium 
fluoricum  
Fibromas – Thuya occidentalis 
Fibromialgias – Plumbum metallicum 
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  
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Fígado trio – Cina austriaca + Lycopodium clavatum + Carbo 
vegetabilis 
Filósofos – Sulphur 
Finge enfermidade – Tarentula hispanica 
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 
nigricans 
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 succus 
Fortes dores abdominais – Calcarea fluorica 
Fracas e nervosas, pessoas – Asa foetida  
Fracas, abatidas, hemorrágicas, constituições – Crotalus 
horridus  
Fracasso – Silicea 
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 – Allium sativum 
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Fraqueza mental e de memória – Anacardium orientale 
Fraqueza ou vazio na boca do estômago – Ignatia amara 
Fraqueza, trio – Carbo vegetabilis + Arsenicum album + 
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 vomica | Tabacum 
Fúria – Hyosciamus niger 
Furúnculos – Sulphur | Calcium picricum  
Furunculoses – Echinacea angustifolia 
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G 
Gago, disfemia – Stramonium  
Gânglios inguinais inflamados – Calcarea arsenicosa 
Gangrenas – Carbo vegetabilis | Echinacea angustifolia 
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 
hispanica 
Ginecológicas perturbações – Calcarea carbonica  
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 vomica 
Gosta de chamar a atenção – Palladium 
Gosta de chuvas e trovões – Carcinosinum 
Gosta de colecionar objetos diversos – Silicea 
Gosta de dar presentes vistosos – Veratrum album 
Gosta de doces – Carcinosinum 
Gosta de hierarquias – Ferrum metallicum 
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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 de 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 thalictroides  
Gripe – Gelsemium Sempervirens 
Gripe com ou sem febre, coriza – Allium sativum  
Gripe, Prevenção para a – Thuya occidentalis 
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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 – Allium sativum 
Hemorragia, usada em todos os casos de – Hamamelis virginica 
Hemorragia abundante – Ferrum metallicum | Alumen 
Hemorragias intraoculares – Crotalus horridus  
Hemorragias, poderoso remédio das – Ipecacuanha 
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 
Hipertrofia do ego – Thuya occidentalis 
Hipertrofia e endurecimento das glândulas – Iodum  
Hipervalorizam as atividades intelectuais – Sulphur 
Hipocondria – Argentum nitricum | Calcarea carbonica 
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Hipotireoidismo – Iodum purum 
Histeria – Crocus sativus | Gelsemium sempervirens | 
Tarantula hispanica | 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 silicata 
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 carbonica 
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 – Borax veneta  
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  
Impotência psicológica – Onosmodium 
Impotência sexual, em especial dos homens – Agnus castus  
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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 nigricans 
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 angustifolia– Atropa belladonna 
Inflamação dos olhos com corrimento amarelo – Calcarea 
sulphurica 
Inflamações agudas, violentas – Apis mellifica 
Inflamações purulentas em geral – Hepar sulphur 
Inflamações, no início de todas as – Ferrum phosphoricum 
Inflamável – Petroleum 
Inflexível – Ferrum metallicum l Nux vomica 
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 
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 
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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 – Ipecacuanha 
Irritável – Chelidonium majus  



Medicamentos Homeopáticos A a Z   97 

J 
Jato urinário intermitente – Conium maculatum 
Joanete – Agaricus Muscarius 
Jovem com rosto enrugado – Artemisia abrotanum 
Juntar coisas velhas, acumuladores – Sulphur 
Justiça, Senso exacerbado de – Nux vomica 
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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 nigricans 
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 – Atropa belladonna + Stramonium + 
Hyoscyaminum 
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M 
Magro que assimila mal os alimentos – Silicea 
Magro não engorda – Plumbum metallicum 
Mal de Alzheimer – Alumina silicata 
Mal de Parkinson – Plumbum metallicum 
Mau Hálito – Carbo vegetabilis 
Mal-humorado – Magnésia carbonica 
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 
Maus pensamentos – Hepar sulphur 
Medo / Apreensão – Calcarea carbonica 
Medo da chuva ou das tempestades – Elaps corallinus  
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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 silicata 
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 niger 
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 
Meningite – Cicuta virosa 
Menopausa – Lachesis trigonocephallus | Sanguinaria 
canadensis 
Menstruação com sangue escuro – Histaminum  
Menstruação dolorosa, escassa e irregular – Cocculus indicus  
Menstruação escassa – Alumina silicata 
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Menstruação escassa e dolorosa – Sepia succus 
Menstruação suprimida – Bufo rana  
Menstruação, ausência de – Euphrasia officinalis  
Menstruação, dor de cabeça após a – Ferrum metallicum  
Menstruação excessiva – Secale cornutum 
Menstruação irregular – Caulophyllum thalictroides 
Mente preguiçosa – Theridion curassavicum 
Mente rígida, inflexível, dogmática – Kali carbonicum 
Mente sobre doenças – Moschus 
Mentiroso – Veratrinum 
Meticulosidade excessiva – Lac caninum 
Mioma – Calcarea carbonica | Thuya occidentalis 
Miomas com hemorragias – Ledum palustre 
Misantropia – Psorinum 
Moços que parecem velhos – Fluoris acidum  
Morde a si próprio e aos outros – Hyosciamus niger 
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 
sulphur 
Movimentos convulsivos do braço e da perna esquerdos, mesmo 
durante o sono – Tarantula hispanica  
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 vomica 
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 vomica – 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 succus 
Náuseas após uma emoção – Allium sativum 
Náuseas e dores nas costas durante a gravidez – Cocculus 
indicus  
Náuseas e vômitos – Natrum sulphuricum  
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Náuseas e vômitos das gestantes – Staphysagria 
Náuseas fortes – Cocculus indicus  
Náuseas, nervosismo na boca do estômago – Histaminum  
Nefrite – Echinacea angustifolia| Cantharis  
Nefríticas Cólicas – Berberis vulgaris 
Nervosismo excessivo com perturbações mentais – Sepia succus 
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 metallicum 
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 niger | Moschus 
Olheiras azuladas – Artemisia abrotanum | Phosphoric acidum 
Olheiras e pálpebra caída – Natrum carbonicum 
Olheiras escuras – Sepia succus 
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 
Otite média crônica – Capsicum 
Otite média supurada ou não – Barium muriaticum 
Otorréia – Naja tripudians 
Otorréia crônica e fétida – Psorinum 
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Otorréia crônica – Elaps corallinus  
Ouve sons espirituais – Carbo animalis 
Ouve vozes que chamam o seu nome – Sulphur 
Ouvido – Chamomilla | Pulsatilla nigricans | 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 – Calcarea carbonica  
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 hispanica  
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 silicata 
Partes do corpo enormes – Opium 
Parto demorado – Caulophyllum thalictroides  
Parto, facilita o – Gelsemium sempervirens 
Pele com prurido, erisipela ou urticária – Croton tiglium  
Pele cor de terra – Hamamelis virginica 
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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 – Allium sativum 
Piromaníaco – Hepar sulphur 
Piscar convulsivamente – Bufo Rana 
Placenta retida e das dores pós-parto – Caulophyllum 
thalictroides | Cantharis  
Pleurisia – Arsenicum album  
Pneumonia – Bryonia alba | Ferrum phosphoricum | 
Chelidonium majus | Camphora | Kali carbonicum | 
Phosphorus 
Pneumonia infantil – Ipecacuanha 
Pneumonias malcuidadas ou crônicas – Lycopodium clavatum  
Poliomielite – Plumbum metallicum 
Pólipo – Calcarea carbonica 
Pólipo do ouvido – Carbo animalis 
Pólipos nasais – Sanguinaria canadensis 
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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 niger | Camphora | Stramonium 
Prisão de ventre – Aesculus hippocastanum | Causticum | 
Lacticum acidum | Lycopodium clavatum | Sulphur 
Prisão de ventre crônica – Calcarea carbonica  
Prisão de ventre em crianças – Psorinum 
Prisão de ventre dos viajantes – Platinum metallicum  
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 succus 
Próstata endurecida – Conium maculatum 
Próstata hipertrofiada – Baryta carbonica 
Próstata, hipertrofia benigna da – Conium maculatum 
Prostatite – Medorrhinum 
Prostração – Crotalus horridus  
Prostração grande – Baptisia tinctoria  
Prurido vaginal com excitação sexual – Carbo vegetabilis  
Prurido vulvar – Tarantula hispanica  
Pruridos – Rhus toxicodendron  
Psoríase – Psorinum | Sulphur 
Puerpério – Pulsatilla nigricans 
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Q 
Queda de cabelos – Alumina silicata 
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 – Calcarea carbonica  
Reconhecimento tardio do rosto materno – Baryta carbonica 
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 carbonica 
Retém mágoas – Chamomilla 
Retenção de líquidos – Apis mellifica 
Retenção de urina – Opium 
Retina, deslocamento da – Aurum metallicum  
Reto dolorido depois da evacuação – Aloe socotrina 
Reumática, dor – Thuya Occidentalis | Rhus Toxicodendron | 
Bryonia alba 
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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 thalictroides 
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 + Lycopodium + 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 – Borax veneta  
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S 
Sabor, perda do paladar – Calcarea carbonica 
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 nigricans | Sambucus nigra | Gelsemium 
sempervirens 
Sarna – Sulphur 
Secreções abundantes e corrosivas – Kreosotum  
Secreções ácidas – Calcarea carbonica  
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 – Borax veneta  
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 
Sensação alternada de calor – Aceticum acidum  
Sensação de abafamento – Lachesis trigonocephallus 
Sensação de água gotejando – Cannabis indica 
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Sensação de agulhas penetrando no cérebro – Tarentula 
hispanica 
Sensação de alfinetes na língua – Sarsaparilla 
Sensação de algo se movendo dentro dos órgãos – Crocus 
sativus 
Sensação de angústia no estômago – Allium sativum 
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 succus 
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 silicata 
Sensação de vazio – Hamamelis virginica 
Sensação de vazio no peito – Stannum  
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 
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Sensibilidade ao frio – Barium muriaticum 
Sensibilidade ao frio, porém sem transpiração – Allium sativum 
Sensibilidade ao toque – Lachesis trigonocephalus  
Sensibilidade, grande – Gelsemium sempervirens 
Sensualidade – Platinum metallicum 
Sente a perna como se fosse madeira ou vidro – Thuya 
occidentalis 
Sente o cérebro amolecendo – Artemisia abrotanum 
Sente o cérebro solto / Memória ruim – Baryta carbonica 
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 silicata 
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 + Lycopodium 
clavatum + Carbo vegetabilis 
Sexual, neurastenia – Onosmodium 
Sexual, perda do desejo – Onosmodium 
Sexual, violenta excitação – Moschus  
Sexualmente insaciável – Tarentula hispanica 
Sicótico – Causticum 
Síndrome de Down – Thuya occidentalis 
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  
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Sono durante o dia – Antimonium crudum  
Sono interrompido – Cocculus indicus  
Sonolência – Phosphoricum acidum | Gelsemium 
sempervirens 
Sonolência de dia / Insônia à noite – Magnesia carbonica 
Sonolência diurna – Chamomilla | China officinalis  
Stress – Cocculus indicus 
Stress pós-traumático – Arnica montana 
Sudorese acentuada – Calcarea carbonica 
Sufocação brusca e repentina – Tarantula hispanica  
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 sulphur 
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 metallicum | 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 angustifolia 
Tez pálida e apática – Calcarea carbonica  
Tiques nervosos do tipo espasmos faciais – Agaricus muscarius 
Timidez – Baryta carbonica | Graphites | Silicea 
Tireoide – Iodium | Tireoide | Thuya occidentalis  
Tônus muscular, falta de – Gelsemium sempervirens 
Torcicolo – Actea racemosa | Cicuta virosa 
Torcicolo e lumbago – Rhus toxicodendron  
Torcicolos / dores lombares – Bryonia alba 
Torpor – Gelsemium sempervirens | Kalium bromatum  
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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 hispanica  
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 
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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 
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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 sulphur 
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 angustifolia 
Urticária – Urtica urens | Rhus toxicodendron | Drosera 
rotundifolia | Arsenicum album | Psorinum 
Urticária determinados por supraexcitação nervosa – Borax 
veneta  
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 succus 
Vagina sensível – Thuya occidentalis 
Vagina seca – Natrum muriaticum 
Varíola – Antimonium tartaricum  
Varíola, preventivo da – Malandrinum  
Varizes nos membros inferiores – Ferrum metallicum | 
Pulsatilla nigricans  
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 – Calcarea carbonica | Medorrhinum | Thuya 
occidentalis 
Verruga, trio – Thuya occidentalis + 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 
Vertigem – Cannabis indica | Kalium silicatum | Atropa 
belladonna 
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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 – Calcarea carbonica  
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 
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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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Medicamentos 
Homeopáticos 
Sintomas de A a Z 

 
 Esta edição temos 
fantásticas Resenhas 
Homeopáticas dos autores: 

 
Eliete Fagundes 
J. Flávio Campos 

Kaê Lopes 
Marta Hubert 

Mônica Schwarzwald 
Virgínia Stefanichen 

 
 Preventivos da 
Dengue, Chikungunya e Zika 
Vírus 
 
 Trios Miasmáticos 

 

E muito mais! 


