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RESUMO 

O presente estudo avaliou, através de revisão literária, os sintomas mais 
frequentes e mais graves da Síndrome Respiratória Aguda Grave provocada pelo 
SARS-CoV-2 e, mediante repertorização, encontrou 18 medicamentos possíveis para 
tratamento homeopático dessa síndrome. Entre todos, com base nas descrições da 
matéria médica clínica de Lathoud 8, encontrou, como provável “Gênio Epidêmico” 
para a doença, na sua fase de acometimento pulmonar mais grave, o Antimonium 
tartaricum. Outros medicamentos avaliados poderão ter utilidade, em circunstâncias 
clínicas particulares, durante a epidemia. 

INTRODUÇÃO 

A comunidade médica internacional tem enfrentado grandes dificuldades 
ao lidar com a pandemia provocada pelo coronavirus denominado SARS-CoV-2, 
causador da doença respiratória conhecida por COVID-19. 

Apesar das notícias a respeito do uso do fosfato de cloroquina e do seu 
derivado menos tóxico, o fosfato de hidroxicloroquina com a finalidade de conter a 
doença, não há estudos definitivos atestando a validade de seu uso. Além disso, a 
forte toxicidade desses medicamentos (incluindo a existência de casos fatais) é um 
limitante para sua aplicação prática. Até o momento, portanto, não foi identificada 
nenhuma substância química segura capaz de atuar no organismo humano, 
destruindo o agente causador da COVID-19. 

Este vírus, além de grande transmissibilidade, tem demonstrado altíssima 
letalidade.  

Tedros Adhanom Ghebreyesys, diretor geral da Organização Mundial de 
saúde, disse, durante uma conferência, que a letalidade pela COVID-19 ao redor do 
mundo, gira em torno de 3,4%.1 Segundo um estudo chinês de 72.314 casos, a 
ocorrência geral de fatalidade nos casos confirmados de SARS-Cov-2 é de 2,3%.2 

Pacientes acima de 80 anos têm um risco alarmante de mortalidade de 14,8%.  
Pessoas entre 70 e 79 anos, tem uma letalidade de 8%. Na Itália, onde há uma 
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grande proporção de pessoas acima de 65 anos, o índice global de mortalidade é 
surpeendentemente alto (em torno de 10%, em 25/03/2020).2 

As únicas ações terapêuticas eficazes para salvar vidas, nos casos de 
infecções graves, com acometimento respiratório por esse virus, ainda são as 
medidas de suporte. Essas medidas, nos casos graves, incluem internação para 
ventilação pulmonar artificial e fornecimento de oxigênio. No entanto, a estrutura 
hospitalar instalada na maioria das regiões do mundo onde ocorre a pandemia não 
tem sido suficiente para atender a toda a demanda de pessoas necessitadas desses 
cuidados intensivos. 

No Brasil, estamos no início do processo epidêmico, mas dada a alta 
transmissibilidade do vírus, em poucos dias (não mais que algumas semanas), se a 
população não observar rigorosamente a necessidade de isolamento social, 
deveremos atingir o auge da morbidade e da mortalidade pela enfermidade. 

Nosso sistema de saúde poderá, assim, como aconteceu em outros locais 
do mundo, não dispor de leitos hospitalares suficientes para atender a todos os 
necessitados. Esses doentes carecerão de suporte por outros meios. 

A Homeopatia, desde a época de Samuel Hahnemann, seu criador, foi 
utilizada, em surtos epidêmicos, com sucesso superior às tentativas terapêuticas 
convencionais 3. 

Na epidemia, entretanto, sobretudo nos casos com risco iminente de morte, 
nem sempre há tempo disponível para que o homeopata realize a consulta individual 
e detalhada de cada paciente, conforme preconizado por Hahnemann. No contexto 
epidêmico é conveniente que o homeopata, a par dos sintomas principais que 
caracterizam o surto, já tenha em mãos o conhecimento a respeito do medicamento 
(ou dos medicamentos) cujos sintomas mais se assemelham aos da patologia em 
questão, em cada uma de suas fases, para que possa prescrevê-lo com o máximo de 
rapidez e eficácia. Esse medicamento (ou esses medicamentos) são chamados, nos 
meios homeopáticos de “gênio epidêmico” 4 da doença. 

Este é um estudo informal que objetiva encontrar, com base nas 
informações disponíveis na literatura mundial, medicamentos homeopáticos aplicáveis 
amplamente à pandemia de SARS-Cov-2, ou seja o “gênio epidêmico” da epidemia. O 
foco desse estudo é encontrar os medicamentos aplicáveis à fase da doença onde o 
enfermo corre risco de morrer. Os medicamentos que possam salvá-lo do desfecho 
fatal. 

A busca do “gênio epidêmico” para as fases iniciais da doença, onde os 
sintomas são mais brandos e o paciente pode se valer de medicamentos sintomáticos 
usuais disponíveis em farmácias não homeopáticas não é o objetivo deste trabalho. 

Uma vez encontrada orientação fundamentada, esta informação será 
disponibilizada para que outros homeopatas possam juntar a esse estudo suas 
próprias percepções e agregarem informações que, eventualmente, poderão salvar 
vidas, onde o atendimento homeopático for possível e necessário. 
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LIMITAÇÕES 

A pandemia de COVID-19 começa a se instalar no Brasil e não é sensato 
esperar que um grande número de casos (e de mortes) aconteça para que se comece 
a procurar os medicamentos homeopáticos mais adequados, uma vez que sua 
sintomatologia é, em linhas gerais, muito similar, em todo o mundo.  

A informação utilizada para encontrar o medicamento homeopático 
adequado em cada caso de doença, é a sintomatologia detalhada do paciente. 
Existem publicações na literatura médica mundial, onde podemos encontrar esses 
sintomas. 

Nós, homeopatas, para essa finalidade, temos por metodologia esmiuçar 
ao máximo cada sintoma, de modo a encontrar particularidades que apontem o 
medicamento homeopático apropriado. No entanto, na literatura mundial a respeito da 
COVID-19 esse esmiuçamento simplesmente não existe. Temos o relato de tosse, de 
tosse seca, mas não temos a modalização desse sintoma. O mesmo se aplica aos 
demais sintomas da epidemia. A literatura médica, atualmente, no que diz respeito a 
anamnese, tem sido econômica, havendo tendência ao detalhamento dos resultados 
de exames complementares em detrimento da sintomatologia clínica, o que, em geral, 
não auxilia o homeopata. 

Outra limitação deste trabalho é metodológica. 

Esta pesquisa, por imposição de um dever de consciência, foi realizada o 
mais rapidamente possível, mas, por força do isolamento social requerido no estado 
atual de crise, foi limitada nos recursos de computação e de consulta bibliográfica. 
Assim, não contei, para este trabalho, com um repertório homeopático informatizado 
e, portanto, toda compilação sintomática dos medicamentos foi essencialmente 
manual. Isso pode repercutir numa análise imperfeita de dados, mas, é justo 
reconhecer que muitos homeopatas, inclusive o próprio Hahnemann, trabalharam em 
surtos epidêmicos ao redor do mundo, sem a disponibilidade de recursos 
informatizados. 

METODOLOGIA 

Os sintomas da pandemia de COVID-19 foram acessados via internet em 
referências disponíveis para livre acesso na literatura médica mundial. Essas 
referências são listadas no final deste estudo. 

Os sintomas mais frequentemente reportados, além dos sintomas 
indicativos de gravidade do quadro foram elencados para avaliação repertorial. 

Os medicamentos correspondentes aos sintomas elencados foram 
procurados no Repertório de Homeopatia de Ariovaldo Ribeiro Filho, 2ª edição 5.  
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Como os sintomas relacionados na literatura mundial são imprecisos e não 
modalizados, a lista de medicamentos apontados em cada um desses sintomas é 
vultosa. A análise desses dados, sem a utilização de software exigiu meu 
discernimento individual e nisso pode residir algum viés de análise. 

Para cada medicamento considerado nesse estudo, foram atribuídos 
pontos com os seguintes critérios, como recomendado no próprio repertório utilizado: 
3 pontos para medicamentos grafados em maiúscula e negrito; 2 pontos para 
medicamentos grafados em minúscula/itálico e negrito; e 1 ponto para medicamentos 
grafados em minúsculas, sem negrito. 

Dos medicamentos selecionados, dezoito foram os mais bem pontuados. 

Para cada um desses medicamentos, foram analisados os sintomas 
relevantes em pelo menos uma fonte de Matéria Médica Pura 6,7 e na Matéria Médica 
Clínica de Lathoud 

8
. 

Uma amostragem dos sintomas relevantes de cada medicamento foi 
transcrita das matérias médicas puras para o presente estudo. O mesmo foi feito com 
o texto da matéria médica clínica que se aplicava ao quadro pulmonar dessas 
substâncias. 

Com base nessa avaliação foram feitas considerações sobre o uso de cada 
um desses medicamentos no atual surto de coronavirus 2 e sugeridos os 
medicamentos mais aplicáveis à abordagem terapêutica dos casos gravíssimos, com 
afecção pulmonar, susceptíveis às altas chances de mortalidade da doença. 

RESULTADOS 

SINTOMAS DA COVID-19 

Os sintomas mais frequentes da doença encontrados na literatura 
pesquisada foram: 

- Tosse 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

- Febre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

- Dificuldade Respiratória 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

- Cansaço (ou Fadiga) 9, 10, 11, 12, 14 

- Mialgia 12, 14 

 

Menos frequentemente, são observados: 

- Dores 9 (nesta publicação, não há nenhuma indicação sobre a natureza dessas dores) 

- Coriza 9 

- Dor de garganta ou Faringite 9, 14 
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- Náuseas 10 

- Desconforto abdominal 10 

- Vertigem 10 

- Cefaleia 10, 12, 14 

- Hemoptise 10, 12, 14 

- Diarreia 12 

- Vômitos 12 

- Tosse produtiva 14 

- Sintomas gastrointestinais 14 

 

Os seguintes sintomas são considerados sintomas de emergência pelo 
CDC 15. 

- Dificuldade respiratória 

- Dor pesistente ou pressão no peito 

- Confusão mental ou incapacidade para despertar 

- Lábios ou face de coloração azuladas 

 

Um estudo particular em crianças observou, além dos sintomas 
mencionados acima 11, os seguintes: 

- Eritema faringeano (em crianças) 

- Diarreia 

- Coriza 

- Vômitos 

- Congestão nasal 

- Taquipneia 

- Taquicardia. 

 
Nota: a pneumonia não é um sintoma, mas um diagnóstico sindrômico. Ela 

é o evento final desencadeante da morte nas infecções pelo coronavirus 2. 
 

REPERTORIZAÇÃO 

A tabela 1 mostra os sintomas repertorizados, os medicamentos 
encontrados e suas respectivas pontuações. Nessa tabela a primeira linha traz a 
descrição dos sintomas, a segunda linha, o número da página do repertório onde 
esses sintomas se encontram e as demais, as pontuações obtidas por cada um dos 
medicamentos listados na primeira coluna. 
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Tabela 1 – Sintomas de COVID-19 selecionados, medicamentos 
encontrados e suas pontuações. 

 Respiração 
difícil, tosse, 
com 

Respiração 
difícil, 
hemoptise, 
com 

Tosse, 
febre, 
durante 

Tosse, 
respirando, 
deficiente 

Febre Cansaço Tosse 
seca 

 1023 1023 1047 1055 1531 1621 1056 

ALUM 3  1  1 3 3 

AM-C 1 *  1 1 2 2 

ANT-T 3  1  3 2 1 

ARN 1 1 2  3 2 2 

ARS 3 * 3 2 3 1 3 

BELL 3 * 2  3 2 3 

BRY 1 * 2  3 2 3 

CALC 1 * 3  2 2 3 

CARB-V 2  2  1 2 2 

CAUST 2  1  1 2 2 

IGN 1  1 1 2 1 3 

LACH 2 * 1  2 3 3 

LYC 2 * 1 1 3 3 2 

NAT-M 1 * 3  3 3 3 

NUX-V 3 * 3 1 3 3 3 

PHOS 3 * 3  3 3 3 

SEP 2 * 1  2 3 2 

SIL 2 * 1  3 3 2 

* Sintoma presente na matéria médica, embora não conste do repertório homeopático. 
Foi acrescentado 1ponto para cada sintoma com asterisco. 

Abreviações utilizadas para os medicamentos: ALUM (Alumina); AM-C (Ammonium 
carbonicaum); ANT-T (Antimonium tartaricum); ARN (Arnica montana); ARS (Arsenicum 
album); BELL (Belladonna); BRY (Bryonia alba); CALC (Calcarea carbonica); CARB-V 
(Carbo vegetabilis); CAUST (Causticum); IGN (Ignatia amara); LACH (Lachesis muta); 
LYC (Lycopodium clavatum); NAT-M (Natrum muriaticum); NUX-V (Nux vomica); PHOS 
(Phosphorus); SEP (Sepia succus); SIL (Silicea terra) 

 

Tabela 1 (continuação) – Sintomas de COVID-19 selecionados, 
medicamentos encontrados e suas pontuações. 

 Dor, 
músculos 

Coloração, 
azulada, 
lábios 

Peito, dor, 
pressiva 

Confusão 
mental 

Sono, 
despertar, 
difícil 

NÚMERO 
DE 
SINTOMAS 
COBERTOS 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

 1653 531 1108 47 1456   

ALUM  1 2 2 2 9/12 18 

AM-C  1 1 1  9/12 10 

ANT-T  3  2 2 8/12 17 

ARN 2  1 2  9/12 16 

ARS 1 2 1 2  11/12 22 

BELL   2 3 1 9/12 20 

BRY 1  2 3 1 10/12 19 

CALC 2 1 2 3 2 11/12 22 

CARB-V   2 3 2 8/12 16 

CAUST 2 1 2 1  9/12 14 

IGN 1  1 1  9/12 12 

LACH  3 2 3  8/12 19 

LYC 1 3 1 2 1 12/12 21 

NAT-M 1 2 2 3 1 11/12 23 

NUX-V * 3 2 3 2 12/12 28 

PHOS  2 2 2 1 10/12 23 

SEP   2 3 2 8/12 17 

SIL 1  2 3  9/12 18 

* Sintoma presente na matéria médica, embora não conste do repertório homeopático. 
Foi acrescentado 1ponto para cada sintoma com asterisco. 
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ANÁLISE DE MATÉRIA MÉDICA 

A seguir, para cada um dos medicamentos listados na tabela 1, foram 
relacionados achados relevantes de matéria médica pura e de matéria médica clínica, 
quando disponíveis dentro das limitações deste estudo. 

 

INFORMAÇÕES DE MATÉRIA MÉDICA: 

Alumina: 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
283 O vermelho dos lábios está azulado (durante e depois da febre). [Bte.].  
734 Estertorar no peito, por muco (5o d.). [Ng.].  
735 Sibilos nos brônquios e sensação de sufocação no peito, enquanto 

respira.  
749 Tosse frequente (curta e seca), de manhã ao meio-dia e no anoitecer. 

[Ng. - Tr.].  

754 Constante tosse seca provocando vômito com estorvo da 
respiração e dor lancinante no baixo ventre esquerdo para cima até os 

hipocôndrios e scrobiculus cordis.  
755 Tosse seca severa durante o dia, cada acesso é de longa duração, 

somente depois de 2 dias acessos se tornam raros e soltos.  
756 Tosse seca violenta cedo ao levantar, seguida mais tarde por alguma 

expectoração (4o, 6o d.). [Ng.].  
762 Respiração difícil, de manhã (antes do meio-dia). [Sr.].  
763 O peito dele está oprimido.  
764 Opressão do peito (1o d.). [Tr.].  
766 Opressão do peito.  
770 Ao abaixar em seu trabalho, o peito dela parece constrito, de forma que 

ela mal conseguia respirar, como se ela estivesse laçada de modo muito 
apertado; sumindo ao caminhar ao ar livre (9o d.). [Sr.].  

783 Pressão no peito, com respiração curta e vontade de tossir, amiúde 
cessando e então de novo retornando. [Ng.].  

786 À noite, severa dor pressiva no peito, o que perturba o sono que é por 
outro lado calmo; a dor não é aumentada pela respiração, mas por dobrar 
a cabeça para frente; por muitos dias (após 5 ds.). [Tr.].  

1002 Dor como por uma contusão nos lombos, acima dos quadris, e nos 
músculos das panturrilhas ao andar.  

1055 Grande lassidão do corpo, especialmente depois de caminhar ao ar livre, 
com bocejos, espreguiçamentos e extensão dos membros, sonolência e 
vontade de deitar, o que entretanto aumenta o cansaço (1o e 3o d.). [Tr.].  

1059 Excessivamente cansado e fatigado; ele tem que sentar.  
1063 Cansado, aturdido na cabeça, o pulso amiúde febril, e indisposto para 

trabalhar, por inúmeros dias; também pouco apetite; depois da refeição 
do meio-dia sonolento; peso no corpo, vontade frequente de arrotar, o 
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que entretanto não acontece de forma alguma ou somente de modo 
incompleto (após 4 semanas). [Hb.].  

1064 Fatigada, cansada, de maneira que ela mal consegue levantar seus pés, 
ao mesmo tempo sonolenta e aturdida (22o d.). [Sr.].  

1066 Cansado e sonolento.  
1074 De manhã quando levanta, ela sente como se não tivesse dormido o 

suficiente; cansada, com bocejos.  
1147 Febre no anoitecer; frio severo por volta das 17:00 horas, especialmente 

nas costas e pés, de maneira que ela não conseguia se esquentar pelo 
fogão aquecido; após ½ hora, transpiração sem sede (6o, 7o d.). [Ng.].  

1155 Cansaço febril, com calor interno.  

2) Matéria Médica Clínica 11 

Não há referência a sintomas respiratórios na matéria médica clínica consultada. 

Ammonium carbonicum: 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
470 Tosse com a maior violência, da profundidade do peito.  
478 Tosse curta, sufocante, por uma irritação da laringe, com uma sensação 

dolorosa de estreitamento espasmódico do peito. Logo após, estímulo 
para coriza no nariz e uma esfoladura que raspa e arranha na garganta, 
com expectoração difícil de um pouco de muco (após ½ h.). [Hb.]  

484 Tosse com expectoração de muco sanguíneo, peso no peito e respiração 
curta, especialmente ao subir uma montanha (6o, 18o d.). [Ng.]  

490 Aperto no meio do peito quando respira e também quando não; a região 
dói, quando pressiona sobre a mesma, como depois de um golpe. [Ng.]  

498 Peso do peito, como se por acúmulo de sangue (4o, 5o, 7o d). [Ng.]  
499 Peso e aperto do peito, quando anda ao ar livre. [Ng.]  
500 Ela sente seu peito muito pesado, {24} com dor, ela quer apenas ser 

capaz de tossir, a fim de ser aliviada (7o d.) [Ng.]  
507 Pressão compressiva no peito.  
I071 Tosse 
467 No meio da noite, tosse violenta, seca.  
470 Tosse com a maior violência, da profundidade do peito.  
479 Tosse seca, especialmente à noite, como por pó de pena na garganta. 

[Ng.]  
I069 Respiração difícil (dispneia) 
487 Respiração difícil, isto fez com que ele vomitasse {22} (tosse curta).  
518 Palpitação audível do coração e batimento cardíaco acelerado; ao 

pressioná-lo com a mão, o sangue parecia subir até a garganta, com 
respiração difícil (dispneia) (enquanto em repouso).  

689 O dia inteiro cansado e fatigado, sem estar ou triste ou alegre (após 24 
hs.).  

690 Extremamente cansado.  
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2) Matéria Médica Clínica 11 

Grande fraqueza geral 

Ammonium carbonicum produz um estado de prostração profunda, de fraqueza 

geral de todos os membros; o sujeito desmaia sem cessar, sempre necessita um frasco de 
sais. 

Brônquios e pulmões: 

Sintomas catarrais com tosse e estertores mucosos abundantes nas vias 
aéreas, muita dispneia. É o remédio, quando os outros sintomas concordarem, da 
congestão hipostática dos pulmões; o peito está repleto de muco, difícil de eliminar, com 
estertores ruidosos e fraqueza acentuada. é um bom remédio, mas somente um paliativo, na 
última fase da doença consumptiva. 

Está também indicado quando há uma grande sensação de frio, prostração e 
sensação de fraqueza no peito, como em Stannum metallicum. O doente pode apenas 
tossir, mas não consegue expectorar o muco que obstrui as vias respiratórias, como em 
Antimonium tartaricum. 

(...) catarro no peito nos velhos, com agravação às 3 horas da manhã. Os 
doentes despertam a essa hora com palpitações, dispneia, grade prostração e transpiração 
fria. 

Antimonium tartaricum 

1) Matéria Médica Pura 6, 7 

Informações não disponíveis nas referências consultadas. 

2) Matéria Médica Clínica 8 

 “Antimonium tartaricum produz uma inflamação catarral de toda mucosa do 
aparelho respiratório e aumenta a secreção, que tende a ser viscosa. Essa inflamação torna-
se mais intensa nas partes terminais da árvore respiratória: brônquios, bronquíolos e alvéolos 
pulmonares (Dr. T. G. Stonham no “The British Homeopathic Journal”, abril de 1912). 

(...) 

Brônquios e Pulmões: 

Grande acúmulo de muco nos brônquios e nos pulmões, que dificultam a 
respiração e a tornam ruidosa. A tosse parece soltar um pouco o catarro, mas a 
expectoração é impossível. Cada acesso de tosse deveria provocar uma expectoração de 
muco, mas o doente não consegue. Todas as vezes que houver um grande acúmulo de muco 
com estertores abundantes e ruidosos no peito, que os brônquios parecem repletos de muco 
difíceis de serem expectorados, Antimonium tartaricum é o primeiro remédio a ser escolhido. 

Dispneia com narinas muito dilatadas; batimento de asas nasais, sincrônicos 
com o movimento respiratório; respiração difícil, ruidosa, muito acúmulo de muco no peito, 

muco que o doente não consegue expectorar; face cianótica e a asfixia é ameaçadora. 
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Esses sintomas do peito, que podem chegar até à ameaça da parilisia pulmonar, 
junto com o torpor, indicam Antimonium tartaricum na pleuropneumonia e na ortopneia dos 
idosos. Aqui Baryta carbonica é o complementar de Antimonium tartaricum e resolve o 
processo quando este último só o melhorou parcialmente (Farrington). 

(...) 

Na pneumonia, tanto Antimonium tartaricum como Opium têm torpor, mas não é 
possível cometer erros na escolha. Em Opium a face é vermelha escura ou púrpura e pode 
haver estertores, mas em Antimonium tartaricum a face é pálida, cianótica ou violeta, mas não 
vermelha (...) (Nash). 

O comer provoca acessos de tosse, acompanhado de dor no peito e na laringe; 

no seu paroxismo o acesso de tosse provoca vômitos mucosos e alimentares. 

A respeito da ação de Antimonium tartaricum no peito, Kent descreve: quando 
estudamos o doente de Antimonium tartaricum, o que nos impressiona inicialmente é a 
palidez da face e o aspecto doentio; o nariz está repuxado, os olhos com olheiras fundas, 
lábios pálidos e secos, narinas dilatadas com a superfície interna escura e fuliginosa; as asas 
do nariz têm movimentos sincrônicos com os da respiração, a face tem expressão de 
sofrimento. A atmosfera do quarto tem um cheiro forte, mais acre que fétido, e que caracteriza 
a aproximação da morte. 

A família está transtornada, corre de lá para cá, excitada e agitada e você chega 
frente a tudo isso para fazer uma prescrição homeopática. É um momento de emoção no qual 
é preciso esperar; tudo parece entravar a consulta e é necessário tomar a melhor e a mais 
rápida decisão. 

Em que casos encontramos esse aspecto ou todos esses sintomas e sinais que 
estejam de acordo com as características do remédio? Nos doentes catarrais, com 
constituição enfraquecida, nas crianças debilitadas, nos idosos esgotados. Na ausculta 
encontramos roncos e estertores ruidosos; se você jamais entrou no quarto de um moribundo, 
mas já escutou falar dos “estertores da morte”, são esses os grandes estertores que 
escutaremos. 

De tempos em tempos o doente expectora uma secreção mucosa clara, 
esbranquiçada; o peito está carregado de muco. No início pode expectorar, mas depois não 
consegue mais e esse muco se acumula e o sufoca. É um estado paralítico que os pulmões 
podem apresentar nos casos de gripe. Pode ser um caso que evolui rapidamente ou um caso 
em que não há a prostração tão característica do remédio e esta só aparece em 3 dias ou 
uma semana. 

Nos primeiros dias da doença não chamam a atenção as características do 
remédio; enquanto a reação do doente for boa e suas forças o mantiverem, não vemos a 
facies hipocrática, o enfraquecimento, a sonolência invencível, o resfriamento e o suor frio de 
Antimonium tartaricum. Não escutamos o ruído característico no peito, porque esses sintomas 

revelam um estado passivo de fraqueza, a falta de reação ainda não está nítida. 

Antimonium tartaricum convém aos casos que apresentam esse conjunto de 
passividade, de enfraquecimento das reações de defesa, ou nos doentes fracos em que elas 
diminuem rapidamente e ele parece não poder se defender; nos casos de bronquite, 
pneumonia ou inflamações das via aéreas. Essa inflamação tende a se acompanhar de 
mucosas secas ou de um fluxo pouco abundante de muco. A inflamação aumenta e 
rapidamente leva ao estado de fraqueza e de relaxamento de Antimonium tartaricum. 
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Arnica montana: 

1) Matéria Médica Pura 7 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
6 Confusão da cabeça.  
138 Dolorido nos músculos cervicais, como se a ro upa do pescoço estivesse 

forte mente apertada.  [Hbg.] 
322 Tussiculação seca como  por  cócega s  na  parte  inferior  da  traquéia,  

toda  manhã  depois  de  levantar. [Lr.]  
324 Tosse completamente seca por uma cócegas na par te inferior da 

traquéia (após 4 hs.).   (Tosse com expectoração,  a qual parece 
proceder dos orifícios nasais posteriores.)   

325. Durante o sono do meio-dia, tosse por uma irritação pruriginosa na parte 
superior da laringe (após 4  hs.).   

326 Tosse à noite durante o sono.  
328 Chorar em crianças com irritação e inquietude excita tosse (entre a 7 a e 

a 8 a h.).  
329 Depois de chorar e  choramingar, tosse  em crianças.  
330 (Quando tosse, dor como se esfolado no peito e formigamento na 

laringe.)   
331 Tosse com sangue (hemoptise).   
332 Tosse causando vômito.  
333 Tosse que provoca dor contusa de todas as costelas.  
335 Expectoração sangüínea do peito. [A THUESSINK, 1 .c.] 
336 Respiração curta ofegante. [ A THUESSINK,  1.c.]  
337 Opressão da respiração, rápida expiração e inspiração . [ Bhr.]  
340   Extrema dispnéia. [FEHR, em Eph. Nat. Cur., Dec.  I, Ann. 9, 10,  O. 2.]  
359 Todas  as  juntas  e  conexões  dos  ossos  e  cartilagens  pertencentes  

ao  peito  são  dolorosas,  ao mover  e  respirar, como se contundidas.   
360 Pontadas no coração do lado esquerdo para o direito. [Bhr.]  
361 Aperto do coração. [Bhr.] 
394 Dor de cãibra nos músculos da nuca, com pontadas  obtusas p ara dentro 

(após 2 hs.). [ Ws.]  
395  Nos músculos da nuca dor tensiva como cãibra ao espirrar e bocejar.   
521 Dor  em  todos  os  membros,  como  se  contundidos,  quando  em  

repouso  e  quando  em  movimento  (após  10 hs.). [Lr.] 
544 Muito sono. 
597 Febre; estremecimento  sobre  todo   o  corpo,  na  cabeça,   ao  mesmo  

tempo  calor  na  cabeça  e  vermelhidão  e calor da face, com mãos frias 
e sensação  contusa nos quadris, nas costas e na frente dos braços.   

598 Febre; ao  bocejar   antes  do  frio ,  muita  sede,  muito  beber;  então  no  
calor   também  sede,  mas  com  pouco beber.  

599 Calafrio febril, sem sede. 
 

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e Pulmões 

Tosse em conexão com lesão cardíaca, paroxística noturna. 
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Pleurodínia (Ranunculus bulbosus, Cimicifuga racemosa) 

Hemoptise após traumatismo ou violentos esforços respiratórios ou circulatórios. 

Arsenicum album: 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
71  Face descolorida, azulada. [MÜLLER, l.c.  Eph. Nat. Cur., l.c.] 284  
289  Os lábios estão azulados. [BAYLIES, l.c.]  
290  Lábios azulados. [KAISER, l.c.]  
I33 Tosse com sangue 
675  Muco muito viscoso no peito, difícil de eliminar com a tosse.  
676  Constante comichão da traqueia inteira, incitando a tosse, mesmo 

quando não respira.  
686  Tosse matinal, de uma espécie muito severa.  
689  No anoitecer, tosse depois de deitar.  
690  No anoitecer, na cama, por muitos minutos, tosse constante, com 

náusea e um subir na garganta, como se para vomitar.  
692  Tosse noturna, levando-o a sentar, tão logo ela começa.  
693  A tosse a desperta de noite; severos acessos, de maneira que ele 

parecia como que sufocar, e sua garganta inchava.  
694  Depois da meia-noite, tosse profunda, seca, curta, incessante.  
696  Tosse seca, fatigante. [STÖRK, l.c.]  
697  Tosse seca, muito violenta (após 2 h.).  
701  Estrias de sangue no muco que é eliminado com a tosse.  
711  Imediatamente depois de tossir, a respiração fica sempre curta, como se 

ela puxasse todo o peito ajuntando.  
712  A respiração muito curta. [Htb. Tr.] 343  
713  Respiração dolorosa. [N. Wahrn., l.c.]  
714  Respiração difícil. [TACHENIUS, l.c.] 344  
715  Respiração difícil com grande angústia. [KAISER, l.c.]  
716  Respiração gemente, ansiosa. [GUILBERT, l.c.] 345  
717  Frequente respiração curta (dispneia), angustiante, pressiva, em todas 

as posições.  
718  Severa opressão da respiração. [PYL, l.c.] 346  
724  Aperto do peito, respiração difícil (dispneia). [THILENIUS, l.c.]  
725  Aperto na região do esterno torna a respiração difícil, por oito dias.  
738  Ela pensa a todo momento que irá se asfixiar, acompanhado com tal 

grande fraqueza que ela é incapaz de respirar profundamente. [Whl.]  
747  Pressão no peito. [BUCHHOLZ, Beitr, l.c.]  
832  Dor espasmódica em certas áreas nos músculos das coxas e pernas, em 

arrancos, com fasciculação; ao tocá-la, parece como alguma coisa viva.  
984  Febre consumptiva. [STÖRK, l.c.]163  
1136  Estremecimento febril. [Med. Nat. Zeit., 1798, Sept.] 399  
1137  Estremecimento febril, frio.  
1145  Todo anoitecer um estremecimento febril.  
1191  Febre de um tipo muito violento. [KNAPE, l.c.  DEGNER, l.c.]  
1192  Febre. [HENN, l.c.] 407  
1193  Febre, terminando em morte. [AMAT. LUSITAN., l.c.]196  
1194  Febre com violenta sede. [MORGAGNI, l.c.]  
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1195  Paroxismos de febre, retornando muitos dias à mesma hora.  
 

2) Matéria Médica Clínica 8 

Pulmões 

(...) Grande dispneia com agitação e esgotamento. Catarros, dores queimantes no 
peito. Tosse seca, fatigante, assobiante, com sensação de respirar vapores de enxofre, 
tosse que piora deitado, agrava após a meia noite (...). Sensação de constrição das vias 

respiratórias. Catarro sufocante.  

(...) 

Hemoptise com dor entre os ombros. 

Edema pulmonar. 

Belladonna: 

1) Matéria Médica Pura 7 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
 
15  Ao longo de todo o dia confusão dos sentidos; ele não sabe o que está 

fazendo. [Lr.]  
16 Obtusidade dos sentidos.  
17 Turvação da cabeça, com inchaço dos gânglios na nuca (após 6 hs.).  
18 Embriaguez. 
19 Imediatamente após uma refeição, como se embriagado.  
20 Ao beber a menor quantidade de cerveja, imediatamente embriaguez.  
21 Cabeça  desnorteada  e  embriaguez  como  por   beber  vinho,  com  

face  vermelha  inchada.  [Commercium  liter. Nor.,608 1731]  
22  Toda a cabeça dele está entorpecida por muitos dias. [Stf.]  
23 Estado  desnorteado  como  em  embriaguez.  CHSTETTER,609 Obs.  M 

ed.,  Fft.,  1674,  obs.  7  --  MAY, 610  em Hannöver.  M ag.,  1773,  No.  
97  --  SICELIUS,  l.c.  -- DE  LAUNAY  D’HERMONT,611  em  Hist.  de  
l’Acad.  des  Sc., 1756  --  ALBRECHT,612 em  Commerc.  lit.  Nor .,  
1731  -- BUC’HOZ,613 em  Vicat.  Plantes  vénén.  de  la  Suisse,  p. 
183]. [L. Rkt] 

26 Desnorteamento e  confusão de  toda a cabeça, como  pela desagradável 
sensação de início de embriaguez. [Gss].]  

27 Confusão da cabeça; pior durante movimento. [Hrr.]  
28 Fraqueza de mente e corpo. [Hrr.]  
30  Fraqueza da mente. [WIERUS,615 de Praestig. Daemonum, iii, cap. 17]  
31 Estupefação.  [WAGNER,616 Miscell.  Nat.  Cur.,  Dec.  ii ,  ann.  10,  

obs.  1008  (11)  --  BUCHAVE,  -- WIERUS, l.c.]  
32 Confusão da mente. [SICELIUS, l.c.]  
814 Ele tem um aperto no peito como catarro seco, levando-o à tosse seca.  
815 Opressão no peito (na  parte superior da  traquéia); ele expectora alguma 

coisa como muco catarral velho, de aspecto purulento (de manhã na 
cama e depois de levantar) (após 16 hs.).  
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816 Tosse  começa  ao  anoitecer (em  torno  das  22:00  hs.),  e  surge  a  
cada  quinze minutos  e  mais  freqüente, de três ou quatro impulsos.  

817 De manhã ao tossir, expectoração de muco sangüíneo.  
823 Tussiculação seca, no que a garganta é raspada. [Stf.]  
824 Opressão do peito. [SCHMUCKER,702 Chirurg. Wahrnehm., ii]  
825 Respiração difícil. [RAU, l.c.] 
830 Respiração muito difícil. [DE LAUNAY D’HERMONT, l.c.] 
833 Pressão sobre o peito (ela afetou o coração). 
837 Sobre  o peito, opressão violenta como se fosse forçado para dentro de 

ambos os lados (após 5 hs.). [Htn.]  
964 Dor  das  coxas  e   pernas  como  se  contundidas  de  forma  geral,  e  

como  se  quebradiças;  em  direção  das diáfises  dos  ossos  espetada  
fina  e  roedura,  além  de  dilaceração  severa  nas  articulações;  a  dor  
ascende gradualmente  dos  tornozelos  para  os  quadris,  quando  
sentado,  obrigando  os  pés  a  serem  constantemente  movidos e 
mudados de posição; aliviada por caminhar (após 4 hs.). [Ws.] 

972 Dor como cãibra nos músculos glúteos com tensão, ao dobrar o corpo. 
[Ws.] 

978 Dilaceração  em  arrancos,  cortante,  nos  músculos  posteriores  da  
coxa  esquerda  quando  sentado  (após  3/4 h.). [Htn.]  

979 Espetadas  cortantes  nos  músculos  externos  da  coxa  dir eita,  logo  
acima  do  joelho,  somente  quando sentado (após 2 1/4 hs.). [Htn.] 

1103 Fraqueza do corpo. [WIERUS, l.c.]  
1104 Perda da força. [WAGNER, l.c. (1)]  
1105 Grande fraqueza. [CARL, Acta. Nat. Cur., iv, obs. 86]723  
1106 Cansaço ao longo de todo o dia, e sono de tarde. [Hbg.]  
1107 Especial mente ao anoitecer, muito abatido, e ao mesmo tempo, 

encurtamento da respiração.  
1108 Fraqueza generalizada. 
1120 Estado estuporado. [HASENEST, l.c.]  
1121 Sono muito profundo.  
1122 Sono profundo. [DILLENIUS,726 Misc. Nat. Cur., Dec. iii, ann. 7, 8, obs. 

161]  
1123 Sono profundo por vinte e quatro horas. [WIERUS, l.c.] 
1165 Confusão constante, com sonolência (após 4 hs.). [Gss.]  
1166 Sonolência (após 1/2 h.) 
1182 Febre após cada dose. [LENTIN,733 Beobacht., p. 81]  
1183 Febre ao anoitecer. [G--ch, l.c.]  
1222 Febre: de manhã, frio febril, seguido por calor brando. [GREDING, l.c., p. 

644]  
1223 Febre: calafrio  correndo  sobre  todo  corpo  (após  1  h.) --  quatro horas  

depois,  sensação  quente e  calor, especialmente da face. [Hrr.]  
1224 Febre: à noite, frio febril, o qual foi logo sucedido  por calor do corpo, e  

micturição freqüente e cansaço dos membros; a noite seguinte dois 
ataques febris do mesmo tipo, com tontura e sede. [GREDING, l.c., p. 
643]  

1225 Febre: estremecimento frio através do corpo; de tarde calor se espalha 
sobre este. [Hbg.]  

1226 Febre:  ao  anoitecer,  ao  despir-se,  algum  frio  sobre  o  corpo,  então  
calor  sobre  todo  o  lado  esquerdo  do corpo.  

1227 (Febre:  depois  do  frio  sente-se  bem  por  muitas  horas,  então  suor  
somente  na  face,  nas  mãos  (?),  e  nos  pés (?),  antes  que  o  calor  
apareça;  nenhum  sono  durante  o  calor,  ausência  quase  completa  
de  sede  durante  o  frio,  e absolutamente  nenhuma  durante  o  suor  e  



15 
 

calor;  somente  durante  o  suor  na  face  alguma  dor  de  cabeça,  mas 
nenhuma durante o frio ou calor.)  

1228 (Febre:  primeiro  gosto  pútrido  na  boca,  então  calor  da  face  e  
mãos;  depois  do  desaparecimento  do  calor  a dor aumentou.)  

1229 Freqüentemente,  durante  o  dia,  acessos  febris  repetidos,  frio  que  
sacode  seguido  por  calor  generalizado  e suor sobre todo o corpo, sem 
sede ou no frio ou no calor.  

1230 Febre: junto com frieza externa há calor queimante interno. 
1231 Febre: alternâncias de frio e calor. [Bhr.]  
1232 Febre: alternâncias súbitas de calor e frio, ambos sem sede, com 

sonolência de dia (após 12 ds.). [ Ws.]  
1233 Muitos  acessos febris em um  dia, nos  quais o  calor seguiu o  calafrio 

em uns  poucos minutos até  meia hora, sempre sem sede no calafrio e 
calor, e geralmente com confusão da cabeça. [Hrr.]  

1234 Febre:  ao  anoitecer,  na  cabeça,  frio,  então  calor;  o  frio  espraiou -se  
da  sacro,  correu  para  cima  sobre  as costas, e desceu de novo para 
as coxas. [Kr .] 

 

1) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e Pulmões 

Tosse seca, curta, com coceira; sobretudo noturna. Tosse curta, 
coqueluchóide, com dores no estômago e expectoração sanguínea. 

Pontos dolorosos no peito quando tosse.  

Respiração oprimida, rápida e regular. Respiração entrecortada, ruidosa e 
prolongada. 

Bryonia alba: 

1) Matéria Médica Pura 7 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
397 Tosse seca.  
398 Tosse  seca  como  se  fosse  do  estômago,  precedida  por  

formigamento  e  cócegas  no  scrobiculus cordis. 
402 Tosse  seca,  contínua,  especialmente  de  manhã,  durante  a  qual  

água  escorre  da  boca  dele,  como azia. 
404 Quando tosse, vômito de comida.  
405 Quando tosse, uma pontada prolongada, profunda no cérebro, sobre o 

lado esquerdo.  
406 Uma  tosse  entrecortada,  seca;  golpes  severos,  espasmódicos,  

isolados,  contra  a  parte  superior  da traquéia, a qual parece estar 
coberta com muco firme, seco; mesmo a fumaça de tabaco a excita.   

407 Irritação  para  tosse  entrecortada;  parece  como  se  algum  muco  
estivesse  na  traquéia;  quando  ele  tosse  por  algum  tempo,  sente  
uma  dor  ali,  composta  de  machucadura  e  pressão;  a  dor  torna-se 
mais violenta por falar e fumar tabaco (após 4 hs.). [Hrr.] 
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412 Na  garganta,  tosse  entrecortada, dolorosa,  que  arranha,  como   por  
aspereza  e  secura  da  laringe,  ao anoitecer, depois de deitar na cama.   

413 Uma tosse seca entrecortada batendo contra o ápice da traquéia.  
414 Ele elimina com a tosse pequenas massas de sangue coagulado (após 3 

hs.).  
416 Quando tosse, pontada na garganta internamente.   
417 Quando tosse, pontadas na última costela.  
418 Quando tosse, pontadas  no  esterno;  ele  deve  segurar  o  peito  com  

sua  mão;  pontadas  quiçá  quando simplesmente o toca.  
420 Quando tosse ele tem ânsia de vômito, como se fosse vomitar, sem 

náusea. 
429 A respiração é encurtada; ele necessita expirar mais rapidamente.  
430 Aperto do peito (após 1 h.).  
431 Um ataque de pontada no lado e opressão do peito por doze horas.  
432 Aperto  do  peito;  ela  sentiu  uma  necessidade  de  respirar  

profundamente  (como  se  seu  peito estivesse  obstruído  e  não  
pudesse  conseguir  ar),  e  quando  ela  tentou  respirar  de  maneira  
profunda,  teve dor no peito, como se algo fosse esticado para fora, o 
qual se opunha a esticar. 

587 Todo o corpo é doloroso, como se a carne estivesse solta, por dezesseis 
dias. [Fr. H--n.]  

588 Todos  os  membros  estão  como  se  contundidos  e  paralisados  (ao  
anoitecer),  como  se  ele  houvesse deitado sobre um leito duro (após 4 
hs.). 

624 Fraqueza generalizada. [Hbg.]  
625 Fraqueza nos membros inferiores, a qual o obriga a sentar. [Hrr.]  
626 Fraco, indolente, cansado e sonolento. [Fr. H--n.]  
627 Ela  está  fraca,  os  braços  e  pernas  são  dolorosos;  quando  ela  

trabalha  um  pouco,  o s  braços  estão prestes a desmoronar, e quando 
ela sobe escadas mal consegue prosseguir.  

636 Exaustão. 
649 Grande sonolência, também de dia, por muitos dias sucessivos. [Fr. H--

n.]  
724 Febre: deitar, frio, bocejo, náusea; então transpiração sem sede, das 

22:00 até às 10:00 hs.  
725   Febre:  de  manhã  (antes  do  meio -dia),  calor  (sem   sede);  depois  de  

algumas  horas  (de  tarde),  frio sem sede, com vermelhidão da face e 
leve dor de cabeça.  

 

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e pulmões 

(...) Bryonia alba é útil na pneumonia, principalmente se for à direita com dores 
agudas, lancinantes, tosse pesada e seca, com pouca expectoração, fibrosa, cor de ferrugem; 
do lado doente há uma vermelhidão circunscrita e, na ausculta, há sinais de hepatização. O 
doente melhora deitado sobre o lado doente (...). 

Numa pneumonia ou numa pleuropneumonia de Bryonia alba, a congestão está 
formada ou há hepatização, exsudação plástica eminente e catarros com sangue. É o 
segundo degrau da pneumonia. (...) 
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A resolução da inflamação pulmonar é, com frequência obtida pela ação de 
Bryonia alba utilizada no período que lhe corresponde e por tempo prolongado. O sangue 
desaparece dos catarros, o som que se obtém à percussão torna-se cada vez menos surdo e, 
finalmente, claro, a broncofonia dá lugar a estertores crepitantes, depois a secreção torna-se 
mucosa e, finalmente o murmúrio vesicular se normaliza.  

Bryonia alba raramente convém às pneumonias infantis. 

Calcarea carbonica 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
74 Como se confuso na cabeça.  
83 Estupefação, com inconsciência dos objetos externos, com zumbido 

ondulante no topo da cabeça.  
776 Picadas como por agulhas, nos músculos abdominais, abaixo das 

costelas, de dentro para fora, especialmente ao inspirar.  
1021 Tosse coqueluchoide, rouca, a qual, tanto quanto possa ser ouvida, bate 

em nenhum catarro.  
1025 Estertor ruidoso na traqueia ao expirar, como por muco no peito (após 37 

h.). [Lgh.]  
1042 Tosse seca, especialmente de noite.  
1054 Expectoração de sangue por uma tosse entrecortada (tussiculação curta), 

com tontura e instabilidade nas coxas, em movimentos rápidos.  
1060  Tosse muito violenta, de início seca, depois com catarro salgado 

frequente, como dor como se alguma coisa estivesse sendo arrancada na 
garganta.  

1450  Sintomas de um resfriado: rigidez da nuca do pescoço e dos músculos 
cervicais, picadas no pescoço e cabeça, acima dos olhos, e tosse (cedo).  

1069 Respiração difícil (após 7 ds.).  
1071 Encurtamento da respiração, pior ao sentar do que em movimento.  
1072 Encurtamento da respiração ao mínimo aclive. [Rl.]  
1073 Respiração curta, quase soluçante, no sono, depois de choro prévio.  
1074 Aperto do peito; ela carece respirar.  
1078 Limitação da respiração (dispneia) no peito, com pontadas nele.  
1089 Cãibra nos músculos intercostais esquerdos; ele tem que dobrar 

rapidamente para o lado, a fim de se aliviar.  
1103 Pontada ampla nos músculos torácicos para cima, em cada batida do 

coração. [Wl.]  
1110 Opressão angustiante no peito, como se estivesse muito estreito, com 

respiração curta, especialmente ao sentar, e pressão no peito, 
especialmente durante uma inspiração; o coração bate de forma ansiosa 
e trêmula. [Wl.]  

1205 Dor espasmódica (com dilaceração) nos músculos da parte superior do 
braço (ao fazer uma caminhada ao ar livre). [Lgh.]  

1210 Uma pontada dilacerante nos músculos da parte superior do braço 
esquerdo, quando sentado. [Lgh.] 

1211 No antebraço, uma pressão dolorosa nos músculos, enquanto caminha, 
desaparecendo imediatamente ao tocá-lo, ou ao ficar de pé e sentado 
(após 1/4 h.). [Lgh.]  
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1212 Pressão dilacerante nos músculos do antebraço esquerdo, tanto em 
repouso quanto em movimento (após 3 h.). [Lgh.]  

1216 Dilaceração como cãibra nos músculos do antebraço esquerdo (após 40 
h.). [Lgh.]  

1219 Dilaceração fina e pontadas terebrantes nos músculos do antebraço 
esquerdo. [Lgh.]  

1277 Dor que repuxa nos músculos dos membros inferiores, no dorso da coxa 
e nas panturrilhas, no anoitecer (após 36 h.).  

1290 Dor cortante na parte superior da coxa esquerda, como por forçar um 
músculo, especialmente ao movimento.  

1294 Espetadas como cãibra nos músculos da coxa direita, ao ficar de pé e 
caminhar, desaparecendo ao sentar. [Lgh.]  

1298 Dor como por uma contusão nos músculos da coxa direita, quando se 
retira depois de caminhar.  

1299  Dor como por uma contusão nos músculos das coxas, quando caminha.  
1329 Dor como por um entorse nos músculos anteriores da tíbia, quando 

caminha (após 21 ds.).  
1333 Cãibra nos músculos da tíbia, à noite.  
1338 Dor pressiva surda nos músculos ao lado da tíbia, ao caminhar.  
1407 Dor paralítica como por um contusão das diáfises ósseas e das juntas 

dos membros inferiores, como também do sacro, enquanto se 
movimenta; quiçá enquanto sentado e de pé, o sacro dói como se 
contundido, e os músculos das pernas são dolorosos ao toque.  

1443 Fraqueza de dia, de forma que ela mal sabia como suportar o estado 
ansioso, oprimido; somente o respirar do ar livre fresco a melhorou e a 
fortaleceu (após 12 ds.).  

1490 Sonolência durante o dia e cansaço; ele adormeceu muitas vezes de 
manhã (antes do meio-dia) (após 9 ds.).  

1492 O dia inteiro, muito cansado e sonolento (após 11 ds.).  
 

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e pulmões 

Dores no lado direito do peito, estertores mais abundantes à direita, expectoração 
purulenta, emagrecimento e suores. Respiração curta principalmente subindo escadas. Tosse 
seca à noite, violenta, espasmódica, podendo desaparecer durante o dia. Tosse sobretudo 
pela manhã, com expectoração. 

Tudo isso nos lembra o quadro de tuberculose pulmonar e Nash escreve o 
seguinte a esse respeito: Calcarea ostrearum é um dos medicamentos mais importantes no 
tratamento da tuberculose pulmonar e um dos mais eficazes se for empregue no período em 
que a cura ainda é possível. Está indicado nos temperamentos leucofleumáticos, nas lesões 
localizadas na parte superior ou média do pulmão direito (...). Peito doloroso ao toque ou na 
inspiração, respiração curta ao caminhar, mas sobretudo pelo subir; rouquidão não dolorosa, 
pior pela manhã. 

Carbo vegetabilis 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
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41 Torpor na cabeça, o que torna o pensar difícil.  
42 Severa sensação torpe na cabeça de manhã, imediatamente depois de levantar; 

ele não consegue pensar bem, e tem que arrancar a si próprio com dificuldade, 
por assim dizer, de um sonho; depois que ele deitou novamente, isto 
desapareceu. [Gff.]  

43 Sensação torpe na cabeça, por muitos dias sem dor.  
50 Aturdido na cabeça, como depois de uma farra, espalhando-se do occipício para 

a frente, pior no anoitecer, e ocupando a cabeça inteira, com agravação por 
caminhar. [Ad.]  

51 Aturdido, enevoado, vertiginoso (3o d.).  
382 Depois da refeição do meio-dia, sonolência invencível, com queimação das 

pálpebras ao cerrar os olhos (7o d.).  
383 Depois de comer, grande sonolência.  
384 Depois do jantar, sonolência, com face vermelha, quente.  
727 Depois que a coriza passa, há uma sensação pesada no peito, e um fervilhar e 

estertorar; ele não consegue ficar na cama à noite pela falta de ar, e a tosse, que 
surge em acessos de modo a quase fazê-lo vomitar, desprende muco somente 
com dificuldade.  

729 Acessos brandos de tosse, uns poucos impulsos por vez (após cinco minutos); 
eles são repetidos por volta da mesma hora no terceiro dia. [Cs.]  

730 Tosse, causada por comichão na laringe (com expectoração tenaz, salgada 524), 
no anoitecer quando adormece, e de manhã, uma hora depois de levantar. [Cs.]  

731 Irritação para tosse, retornando frequentemente, na parte de trás da garganta, 
com uma tosse curta. [Gff.]  

732 Tosse com comichão violenta, com expectoração esbranquiçada, de manhã 
depois de acordar.  

733 Tosse áspera meio voluntária, com sensação constante de aspereza e 
formicação na garganta. [Gff.]  

734 Tosse, causada pela irritação e formicação na garganta, em muitos impulsos 
profundos, no que o peito dói como se pressionado para dentro. [Gff.]  

736 Tosse repetida, por irritação na parte superior do peito, e aspereza e raspagem 
na garganta (após 3 ds.). [Cs.]  

737 Depois de qualquer expiração, ele tem um acesso de tosse seca, com um afluxo 
de calor e suor.  

740 Tosse no anoitecer, na cama, e antes de adormecer.  
741 Tosse noturna em acessos repetidos, com irritação para tosse que sempre se 

repete.  
742 Tosse curta (entrecortada), no anoitecer. 525  
744 Acessos frequentes de tosse curta. [Gff.]  
745 Tosse espasmódica, diariamente em três ou quatro acessos.  
746 Tosse espasmódica no anoitecer, por cinco horas (por caminhar de forma muito 

ligeira ?) (6o d.).  
747 Tosse que fadiga, com aperto e queimação do peito.  
748 Tosse, causando vômito e ânsia no anoitecer.  
749 Tosse áspera, sem qualquer expectoração.  
762 Respiração difícil, mais enquanto sentado.  
763 Respiração difícil no anoitecer enquanto deitado, com latejo na cabeça.  
764 Dificuldade de respirar (dispneia), por fleuma no peito.  
774 Constrição do peito, em acessos frequentes, com obstrução da respiração.  
768 Muito apertado e fatigado no peito, ao despertar.  
772 Aperto espasmódico e contração do peito, por três ou quatro minutos.  
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803 Sensação de fraqueza e fadiga do peito.  
1058 Falta de energia nos movimentos dos músculos (após 1 h.). [Cs.]  
1068 Fraqueza como por estupefação de manhã (antes do meio-dia).  
1072 Acessos de súbita fraqueza que desfalece.  
1108 Grande sonolência de dia; ele teve que dormir antes e depois do meio-dia; à 

noite seu sono era repleto de fantasias (após 8 ds.).  
1172 No anoitecer, estremecimento febril e cansaço, e mesmo antes dele adormecer, 

um calor volante (após 10 ds.).  
1177 No anoitecer, calor queimante generalizado, com grande fadiga e delírio à noite.  
 

2) Matéria Médica Clínica 8 

Peito 

Catarro mucoso no peito, tosse, com sensação de ardor, espasmódica, com 
expectoração fétida, pneumonia. Hemorragia pulmonar. Pressão no peito, pior à noite com 
hálito frio e desejo de ser abanado. 

Carbo vegetabilis é reconhecido como muito eficaz em casos graves de 
pneumonia, convém quando Antimonium tartaricum fracassou e ajuda o indivíduo a eliminar 
dos seus pulmões grandes quantidades de catarro que os obstruem, quando houver cianose 
e a paralisia pulmonar for ameaçadora, os escarros fétidos, o hálito gelado e o doente desejar 
ser abanado (Nash). 

É útil também na asma dos velhos, nos casos desesperadores quando o doente 
parece que vais morrer. Isto ocorre nos idosos cuja constituição está muito debilitada assim 
como o sistema venoso (Nash). 

Causticum 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
862 Tosse, depois de se resfriar, quando ela fica novamente quente.  
863 Irritação para tosse, ao despertar de manhã na cama.  
864 De manhã ao acordar, tosse seca, fatigante, constante, como depois de se 

resfriar; isto não lhe permitia adormecer de novo. [Lgh.]  
865  Tosse, somente de noite, ao despertar.  
867 Também de noite, tosse severa.  
868 Tosse a desperta do sono, no anoitecer e de manhã; de dia, pouca ou nenhuma 

tosse.  
869 Tosse curta com alguma expectoração de muco, especialmente depois de 

comer.  
870  Tosse, com ânsia de vômito, acompanhada de respiração difícil (dispneia).  
872 Tosse seca, provocando queimação no peito.  
876 Tosse violenta, às vezes totalmente seca, com dor no lado direito do abdome.  
877 Antes de começar um acesso de tosse, respiração curta.  
878 Durante a tosse, o peito dói como se ferido.  
879 Durante a tosse, pontadas no lado esquerdo do peito.  
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880 Durante a tosse, um estertorar alto no peito (após 24 hs.).  
881 Tosse, com estertoração em cada respiração, como se houvesse muito muco no 

lado direito do peito, de manhã (antes do meio-dia).  
892 Sensação como se o peito estivesse muito apertado.  
1426 À noite, tosse seca, que perturba o sono.  
1387 Muito cansado, ele não queria mover um membro. [Rl.]  
1389 Cansaço, de manhã na cama, como se ele devesse dormir novamente; isto 

desaparece depois de levantar.  
1396 Com muito sono e cansaço de dia.  
1398 Sonolência incomum, de tarde. [Stf.]  
1400 Grande sonolência, de modo que ele (mesmo em companhia) dificilmente 

consegue resistir-lhe e tem que deitar. [Ng.]  
1483 Estremecimento febril  contínuo nas costas. [Lgh.]  
1494 Ele se sente febril, ora leve tremor de frio, depois calor na face.  
1495  Frio febril, durando uma hora, então calor na fronte.  

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e pulmões 

Catarro mucoso no peito, tosse, com sensação de ardor, espasmódica, com 
expectoração fétida, pneumonia. Hemorragia pulmonar. Pressão no peito, pior à noite com 
hálito frio e desejo de ser abanado. 

(...) Tosse, mas não pode tossir suficientemente forte para destacar os 
escarros que quer expectorar. Tosse com impossibilidade de expectorar os escarros, que 
termina por engolir (...) 

Dispneia asmática; a inspiração é difícil, acompanhada de sensação de aperto no 
peito; às vezes a dispneia vem com sensação de estrangulamento, que obriga o doente a 
desapertar a gravata. 

Ignatia amara 

1) Matéria Médica Pura 7 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 

 
12 Embotamento e confusão da cabeça. [Hb . Ts.] 
25 Peso e confusão da cabeça. [Hb. Ts.] 
444 Uma sensação de catarro no peito; as vias aéreas dele estão cheias de muco 

(após 1/4 h.).  
445 Tosse seca, oca, de manhã ao despertar do sono.  
446 Ao anoitecer depois de deitar, ao dormir, irritação para tossir (após 6 hs.).   
447 Ao  anoitecer  após  deitar,  uma  irritação  constante  (não  titilação)  para  tosse  

curta  na  laringe,  a  qual não desaparece por tossir, mas mais propriamente por 
suprimir a tosse (após 5 hs.).  

448 Tosse muito curta, amiúde, completamente seca, a irritação para a qual  está no 
buraco da garganta, como por poeira  de pena  sendo inalada, que não 
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desaparece ao toss ir, mas  a qual é  renovada no todo  mais freqüentemente 
quanto mais ele cede à tosse, especialmente agravada em direção ao anoitecer. 

452 Difícil expectoração do peito. 
472 Dolorido e pressão no peito (após 7 e 9 ds.). 
475 Muito  fatigado  em  todo  o  corpo;  quando  ele  caminha  sente  como  se  sua  

respiração  fosse  abandoná-lo, torna-se enjoado no scrobiculus cordis e então 
ele tosse. 

540   Quando  sentado,  dor  nos  músculos  posteriores  da  coxa,  como  se  eles  
estivessem  machucados (após 5 hs.) 

569 No  músculo  tibial  anterior  uma  ondulação,  como  se  fosse  dor  dolorida  
dilacerante,  que  agarra  e bate, especialmente ao se mover.  

603 Uma profunda dor queimante que espeta em várias partes, sem coceira. 
621 Grande fadiga generalizada por movimento suave.  
623 Exaustão, cansaço, ao anoitecer. 
629 Grande exaustão e cansaço, ele sentiu como se tivesse tido uma caminhada 

muito longa. [Hb. Ts.]  
630 Exaustão,  como  por  fraqueza  em  torno  do  scrobiculus  cordis;  ele  se  

tornou  enjoado;  ele  teve  que deitar. 
631 Tão  cansado  que  ele  não  tem  desejo  de  vestir -se  e  sair;  ele  não  tem  

prazer  em  algo,  prefere  deitar (após 4 hs.).  
635 Ele adormece quando sentado, lendo (após 4 hs.).  
637 Sono muito profundo e, contudo, não refrescante. 
638 Sono profundo (após 3 hs.). 
712 Febre,  primeiro  frio  sobre  os  braços,  especialmente  da  parte  superior  

destes,  então  calor  e vermelhidão das bochechas e calor das mãos e pés, sem 
sede, enquanto deitado sobre as costas.   

713 De  tarde,  febre:  estreme cimento  com  dor  de  barriga;  depois  disso  
fraqueza  e  sono  com  calor queimante do corpo.  

2) Matéria Médica Clínica 8 

Aparelho respiratório 

Tosse seca, espasmódica, em acessos, com sensação semelhante à de uma 
pena que coça a mucosa da garganta e laringe. Quanto mais o doente tosse, mais a coceira 
aumenta e mais precisa tossir. A tosse cessa quando se esforça para isto, piora à noite 
e estando deitado. 

Respiração afetada, dispneia, opressão, com sensação de constrição no peito. 

Lachesis muta 

1) Matéria Médica Pura 6, 7 

Informações não disponíveis nas referências consultadas. 
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2) Matéria Médica Clínica 8 

Pulmões 

O menor objeto que se aproxima da boca e do nariz afeta a respiração; arranca 
seu colarinho e o joga longe, assim como qualquer coisa que comprima seu peito ou 
garganta, tudo o sufoca. 

Respiração curta pelo menor esforço, dispneia. (...) 

Acessos de asma à noite ou após comer. Sensação de peso no peito. 

Tosse seca, cortante, que piora pelo menor toque na garganta ou na laringe. 
Tosse durante o sono, que não desperta o doente, não tem consciência da tosse. (...). 
Para a tosse curta, seca, com alterações cardíacas, Lachesis muta com frequência é o 
remédio. (...) 

Hemoptises com as características das hemorragias do remédio. 

É um dos melhores remédios nas afecções pulmonares pelo tifo, a língua sempre 
deve ser examinada nesses casos (Nash). 

Lycopodium clavatum 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
31 Muito desencorajado e cansado. 
86 A cabeça está atordoada, como se inconsciente. 
92 Aturdimento, de modo que ela não sabia onde ela estava. 
926 Grande peso no peito.  
927 Sensação de muco no peito; ele assobia na traqueia, ao respirar, de dia (após 18 

ds.).  
928 Sensação como se o peito estivesse obstruído com muco (após 13 ds.).  
929 Estertor e som rude (de respirar) no peito.  
931 Irritação na garganta, provocando uma tosse seca. [Gff.]  
935  Tosse muito fatigante, no anoitecer, antes de adormecer, como se a laringe 

estivesse sendo pinicada com uma pena, com pouca expectoração (após 3 ds.).  
937 Tosse por um pinicar na garganta; chegando mesmo ao vômito. [Gll.]  
941 Tosse curta e de carneiro, {16} com dor de esfolado ao longo da traqueia. [Gll.]  
942 Das quatro às oito horas no anoitecer, ela tem que tossir e beber muito.  
945  Tosse noturna, fatigando o estômago e diafragma, sobretudo antes do raiar do 

sol. [Sr.]  
946 Tosse noturna, quase sem intervalo, causando dor de cabeça e dolorido em 

ambos os lados do abdome.  
948 Tosse seca, com assobio, chiado e crepitação na garganta. [Gll.]  
949 Tosse seca curta, toda manhã, com sensação de rouquidão na garganta, sem 

rouquidão de fato.  
950  Tosse seca, que chia, como com bebedores de conhaque. [Gll.]  
951 Tosse seca, áspera, principalmente incômoda de noite.  
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952 A expectoração da tosse tem gosto salgado.  
953 Expectoração salgada, de manhã, no anoitecer e de noite. [Gll.]  
954 Expectoração cinza, ao tossir, com gosto de sal.  
962 Expectoração sanguínea, ao tossir.  
964 Antes da tosse começar, a respiração está muito curta.  
966 Durante a tosse o fôlego está muito curto, não de outro modo.  
968 Durante a tosse, latejo violento na cabeça.  
969 Durante a tosse, dor na cabeça e em ambos os lados do abdome.  
974  Respiração está associada com violenta opressão do peito.  
978 Opressão do peito (após 24 hs.).  
979 Opressão do peito, no anoitecer.  
987 Dor no peito, com um tossir em respiração profunda . [Gll.]  
990 Tensão no peito (após muitas horas).  
991 Sensação de tensão, no lado esquerdo do peito.  
992 Tensão no peito, especialmente no lado direito, durante inspiração. [Gff.]  
993 Violenta tensão e pressão no lado direito do peito. [Gff.]  
994 Tensão e pressão no peito, oprimindo a respiração, alternando com inflação do 

abdome, no anoitecer (após 4 ds.).  
995  Pressão no peito (após 10 ds.).  
996 Pressão no lado esquerdo do peito. [Gff.]  
1003 Pressão no peito, este está, por assim dizer, cheio e apertado (7o d.).  
1006 Opressão do peito como se muito cheio. [Htb.]  
1008  Opressão do peito.  
1009 Peso do peito.  
1092 Dor que repuxa nos músculos cervicais no lado esquerdo.  
1209 Dor nos músculos ao redor das articulações dos quadris, ao pressionar, sentar e 

deitar; não interferindo com o caminhar. [Htb.]  
1242 Dilaceração pulsátil, com sensação de paralisia nos músculos externos da coxa 

esquerda, ao caminhar (1o d.).  
1346 Dor aqui e ali no tronco, como se músculos isolados fossem espasmodicamente 

contraídos e então de novo estendidos.  
1359 Rigidez de todos os músculos do tronco e da parte de cima do corpo; ele não 

consegue movimentar pela dor.  
I05 Fadiga 
1441 Cansaço, especialmente de manhã.  
1445  Acessos frequentes de cansaço, de maneira que ela tem que deixar seus braços 

penderem.  
1446 Lassidão, de modo que ele gostaria de descansar continuamente, com espírito 

bem desperto.  
1459 Sonolência de dia; ele adormece tão logo se senta.  
1461 Sonolência de manhã (antes do meio-dia), com pressão nos olhos, frequentes 

bocejos e leve tremor de frio interno. [Gff.]  
1462 Sonolência irresistível ao meio-dia, e depois disto, indolência e sensação torpe 

na cabeça (após 4 hs.).  
1465  Com sonolência irresistível à noite, ele contudo adormece tarde.  
1580  Febre, anoitecer sim anoitecer não, frio a partir das 19:00 horas, quando ele 

permanecia deitado, isto o jogava bem para o alto, sem calor ou sede 
subsequente.  

1582 Febre, toda tarde, às 15:00 horas, até tarde no anoitecer, um frio que sempre 
aumenta, sem calor ou suor subsequente.  

1583 Febre, no anoitecer às 19:00 horas, um calafrio 965 e grande frieza, mesmo 
quando na cama, como se ela  ficasse em gelo, por duas horas, com repuxos em 
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todos os membros, nas costas e no corpo inteiro, e ao despertar de um sono 
repleto de sonhos, suor generalizado, dois dias seguidos no anoitecer, com sede 
severa depois do suor (após 27 ds.).  

1588 Febre no anoitecer, todo dia, primeiro frio, depois calor. [Htb.]  
1589 Febre no anoitecer, um pouco de frio, um calor contínuo igualmente forte, 

cansaço e dor nos membros. [Gll.]  
1594 Febre, tem que deitar, náusea, vômitos por quatro vezes, frio e então (sem calor 

prévio) suor; todos os membros dela pareciam pesados; ela tinha pontadas na 
cabeça, no dia seguinte, de novo um frio, depois calor na face (após 5 ds.).  

1595 Febre, com grande lassidão, mais calor, e somente mais tarde um frio. [Gll.]  
1596 Febre, todo anoitecer, um calor queimante; ela bebe muito amiúde, mas pouco, 

com tenesmo frequente sem evacuação, e à noite frequentemente eliminando 
uma urina marrom, muito pouca.  

2) Matéria Médica Clínica 8 

Pulmões 

(...) Os resfriados complicam-se com alterações pulmonares, aparecem 
estertores, uma forte dispneia que piora por caminhar rápido, subindo uma ladeira e pela 
fadiga. 

Violenta dispneia com batimentos das asas do nariz. Observamos este 
sintoma em Antimonium tartaricum, cujas narinas são abertas, tem estertores mucosos no 

peito que são ouvidos ao longe e o facies do enfermo é de angustia. 

Ao vermos um enfermo com a testa enrugada, as narinas movendo-se 
rapidamente, estertores no peito, tosse seca em acessos, sem expectoração e com os outros 
sintomas concordantes, o medicamento será Lycopodium clavatum (Kent). 

Tosse ruidosa com dispneia, acúmulo de muco no peito, tosse que piora 
entre as 16 e 20 horas, seca e irritante. Nos jovens emagrecidos, após uma pneumonia, 
quando a tosse é persistente e seca, com dispneia, extremidades frias, cabeça e peito 
quentes. Doentes com pouca reação, nenhuma tendência ao restabelecimento e história de 
pneumonia anterior. 

Lycopodium clavatum é útil nas pneumonias durante o período de hepatização, 
com face e fronte enrugados, batimentos das asas do nariz, respiração difícil e pouca 
expectoração. (...). Está indicado também nas pneumonias mal curadas, que enfraquecem 
muito o enfermo, no final do quadro agudo, se o pulmão direito estiver afetado, quando 
houver uma complicação hepática ou outros sintomas do medicamento (Kent). 

Lesão pulmonar acompanhada de expectoração abundante, mucopurulenta 
e espessa, amarelada ou verde, filamentosa, suores noturnos e febre das 16 às 20 horas 
(Kent).1 

Expectoração purulenta, salgada, cinza. (...) 

Dor violenta no peito, principalmente à direita. 

                                                             
1 Vemos, em lycopodium, tanto a pneumopatia com tosse sem expectoração, quanto a expectoração purulenta 
abundante. São característicos o paladar salgado da expectoração e a febre entre 16 e 20 horas. 
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Natrum muriaticum 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 

99 Torpor na cabeça ao refletir.  
100  Torpor na cabeça, como se estúpido, e como se a cabeça dele não lhe 

pertencesse.  
828 Tosse que deixa o garoto completamente sem fôlego, dia e noite.  
829 Tosse matinal.  
830 Tosse no anoitecer, depois de deitar na cama.  
831 Tosse, pior das 20:00 às 23:00 horas.  
832 Tosse pior de noite do que de dia.  
833 À noite, ânsia de vômito e tosse seca por comichão; nada de dia.  
834 Tosse violenta, quase até vomitar, mas não exaustiva, por quatro semanas.  
835  Tosse, com vômito do alimento.  
836 Tosse, com ânsia de vômito e vômito, com expectoração de muco sanguíneo, 

que parece vir de uma região seca na laringe.  
838 Tosse com expectoração, dia e noite.  
840  Expectoração de gosto ruim, de manhã, depois de eliminar algum muco pela 

tosse, com sensação como se o peito estivesse sendo rasgado de forma a se 
abrir.  

842 Eliminação de sangue com a tosse  
843 Durante a tosse dor na garganta e no peito.  
845  Durante a tosse, uma dor cortante no lado esquerdo do peito.  
846 Durante a tosse, sensação frequente de esfoladura na laringe e na traqueia.  
850  Opressão quando respira, com dor no peito.  
974  Fadiga, peso e um cair dos braços.  
1194 Muito cansado no dia seguinte de uma noite agitada, com aparência miserável e 

tristeza (após 12 hs.).  
1204 Cansaço no corpo inteiro, p. ex., quando movimenta os braços dele.  
1208 Cansado e prostrado de forma trêmula, após a sesta do meio-dia.  
1209 Grande cansaço (6o d.).  
1210  Grande cansaço, diário, e bocejos constantes.  
1216 Grande sonolência de dia, e grande cansaço.  
1217 Muito sonolento de dia; é grande esforço para ela levantar cedo de manhã, por 

muitas semanas (após 10 ds.).  
1280  À noite, raspagem na garganta, muito fluxo de saliva, expectoração de sangue e 

insônia.  
I217 Febres intermitentes mal administradas pelo abuso de quinino  
1329 Febre pouco antes da refeição do meio-dia, primeiro lassidão excessiva, de 

modo que ele mal consegue se manter de pé, e teve que deitar; então na cama 
um frio severo, depois um grau moderado de calor, então transpiração por 
inúmeras horas.  

1330  Febre com dor de cabeça, ao despertar depois de uma breve pestana no 
anoitecer; primeiro frio, depois calor,  em vários paroxismos, mas mais calor.  

1333 Febre de tarde, frio e frieza, com muita sede, sem qualquer calor subsequente 
(após 6 hs.).  
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1334 Febre de manhã às oito horas: primeiro um frio severo até o meio-dia, depois 
calor até o anoitecer, sem suor, e sem sede durante o frio ou o calor; ela 
permanece inconsciente, com dor de cabeça severa (após 10 ds.).  

 

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e Pulmões 

Tosse violenta com dores de cabeça, como se ela fosse explodir em cada 
acesso. 

Tosse desencadeada por prurido no estômago, acompanhada de 
lacrimejamento, cefaleia e dores lancinantes no fígado. Perda de olfato e paladar. Muita 
sensibilidade ao frio. Ao tossir perde urina. (...) 

Dispneia com dores lancinantes no peito, que impedem a respiração. Hemoptises. 

Febre 

Os sintoma que nos lembram Natrum muriaticum (...) são os calafrios entre dez e 
onze horas da manhã, intenso calor, sede ardente que aumente com a febre, lesões 
características nos lábios.2 

Os calafrios entre dez e onze horas da manhã são característicos, não importa em 
que patologia. A cefaleia e os outros sintomas melhoram com a transpiração. (,,,) 

Nash nos dá o seguinte quadro comparativo em relação aos calafrios 3: 

 calafrios entre dez e onze horas da manhã. Natrum muriaticum. 

 calafrios às treze horas, à tarde e à noite. Arsenicum album. 

 calafrios por volta das quatro horas da tarde. Lycopodium clavatum. 

Natrum muriaticum é útil na febre intermitente, sobretudo nos casos difíceis que 
não foram curados pelo quinino. (...) 

O horário do aparecimento do calafrio, nos quadros febris de Natrum 
muriaticum é uma modalidade fundamental. 

Nux vomica 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 

I3 Transtornos sérios por se resfriar {2421} são amiúde removidos por ela.  
1 Estupefação do cérebro. [HUFELAND, Journ. d. p. Arz., i. p. 165] {2423} 
22 Confusão bêbada da cabeça. 

                                                             
2 Natrum muriaticum apresenta uma fenda profunda no lábio superior e, frequentemente, herpes labial. 
3 Foram mencionados apenas os medicamentos que constam deste estudo. 



28 
 

24 Aturdimento da cabeça, como por uma noitada de libertinagem. 
658 Opressão no peito; ele não consegue eliminar algo pela tosse (após 16 hs.). 
664 Muco adere bem na parte superior da traqueia, causando tosse. 
666 Aspereza e sensação de raspar na laringe estimulando tosse. 
668 Tosse que raspa. 
670 Uma comichão pruriginosa na traqueia, no meio do esterno, causando tosse 

(após 3/4 h.). 
672 Durante expiração aí ocorre uma comichão na traqueia, a qual causa tosse. 
674 Tosse que retorna com violência dia sim, dia não. 
676 Tosse seca da meia-noite até o alvorecer. 
677 Crises violentas de tosse seca, no anoitecer depois de deitar, e bem cedo de 

manhã (após 12 hs.). 
678 Tosse violenta, de manhã antes de levantar, com expectoração de sangue 

coagulado e dor no peito (após 18 hs.). 
679 Tosse à noite; ao mesmo tempo opressão do peito. 
680 Tosse noturna. 
681 Tosse surge de noite e impede de dormir. 
682 Ela não conseguia dormir adequadamente por causa da tosse, e quando ela 

pensava que iria dormir, a tosse vinha e a perturbava até a meia-noite; ela então 
dormia de forma tranquila. 

683 Tosse fatigante, persistente, seca, em torno da meia-noite, quando deitado 
sobre as costas, a qual desaparece quando ela deita de lado (após 5 hs.). 

686 Tosse com expectoração adocicada. 
687 Somente durante a tosse, tão acre na garganta, que a faz sentir dor no buraco 

da garganta (após 2 hs.). 
693 Aperto da respiração e então tosse entrecortada (curta). 
694 Encurtamento da respiração; ela não consegue puxar ar suficiente, nem mesmo 

quando deitada; ao mesmo tempo pulso rápido. 
715 Uma dor que se irradia cruzando transversalmente o peito, com respiração 

curta. 
811 Dor reumática no ombro direito e músculo deltoide. [We.] 
813 Em ambos os músculos deltoides, uma área queimante, dolorosa, a qual 

também parece quente ao toque. 
829 No lado interno do antebraço esquerdo os músculos estão inchados e são 

dolorosos como se queimados. [We.] 
874 Um repuxar paralítico nos músculos da coxa e da panturrilha, doloroso quando 

caminha. 
878 Nos músculos posteriores da coxa uma dor contusa, pior quando levanta de um 

assento. 
881 Os músculos da coxa e os joelhos são dolorosos como se contundidos, pior 

quando movendo do que quando em repouso; a dor é também aumentada pelo 
toque. 

1022 Grande cansaço. 
1044 Sonolência (após 1 h.). 
1046 Sonolência incomum de dia, como por estupefação da cabeça. 
1148 Um acesso como de febre: de noite (às 02:00 hs.) dor intolerável que repuxa 

através das coxas e pernas, de forma que ele não conseguia se controlar, com 
sede. 

1149 Acesso febril noturno (às 03:00 hs.); antes do frio, dor intolerável que repuxa 
através das coxas e pernas, compelindo-o a puxá-las para cima e esticá-las 
alternadamente. 

1151 Febre de tarde ou no anoitecer; depois do calor, frio e frieza. 
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1165 Febre em direção do anoitecer (18:00 hs.); frio com acessos intermediários de 
calor, recorrendo no dia seguinte à mesma hora. 

1167 Febre de tarde: frio e frialdade por quatro horas, com unhas azuis; então calor 
generalizado e queimação nas mãos, com sede de início por água, 
posteriormente por cerveja, não seguido por transpiração. 

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e Pulmões 

Tosse seca, dolorosa, com sensação de raspar, causada por prurido na garganta. 
Tem dificuldade em eliminar muco, que é transparente, pouco abundante, que ao ar livre pode 
se tornar espesso. As modalidades que correspondem a Nux vomica são agravação à noite e 
pela manhã, por comer, pelo exercício, pelo trabalho intelectual, pelo frio, pelo frio inalado. 
Melhora pelo repouso, pelo calor, pelas bebidas quentes. Tosse com sensação dolorosa de 
pulsações na cabeça e parte superior do abdome. 

Expectoração difícil pela manhã, branca, acinzentada e pouco abundante. Tosse 
de origem nervosa ou gástrica. 

Dispneia com sensação de opressão no peito e medo de sufocação. Dores de 
ruptura no externo. 

(...) 

Hemoptise (...). 

Febre 

A febre em que Nux vomica pode ser útil é caracterizada por um grande calor. 

Todo o corpo está ardente, a face vermelha e quente. O doente não pode se movimentar ou 
se descobrir sem ter calafrios. Sede ausente. 

Phosphorus 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 

1 Grande abatimento (após 5 ds.).  
93 Cabeça estonteada, confusa (após 4 ds.).  
95 Aturdida pela manhã ao acordar, de maneira que ela teve que ser ajudada a sair 

de sua cama.  
96 Aturdido no anoitecer, na cama.  
99 Sente-se embotado e ofuscado, por muitos dias.  
107 Incapacidade de compreender, como se ele não conseguisse agarrar um 

pensamento, com dor de cabeça.  
456 Lábios azuis. [BRERA]  
1162 Aspereza na garganta, estimulando a tosse, de manhã. [Ng.]  
1177 Tosse por um constante comichão na garganta. [Ng.]  
1178 Tosse por uma irritação na traqueia, de tarde. [Ng.]  
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1179 Tosse, consistindo de uns poucos impulsos, depois da refeição do meio-dia. [Ng.]  
1182 Tosse, com espetadas abaixo do scrobiculus cordis, de modo que ela tem que 

segurar seu peito.  
1183 A cada impulso de tosse, uma pressão aguda no scrobiculus cordis.  
1184 Tosse, com queimação na garganta. [Ng.]  
1188 Incitação aguda, que espeta, para a tosse, na garganta.  
1199 Tosse seca, violenta, com dor de cabeça pressiva, o dia todo (de imediato).  
1200 Tosse seca, incômoda, provocando dor na parte anterior do peito dela, 

despertando-a do sono, por 14 noites seguidas.  
1201 Tosse seca com dor de cabeça, como se a cabeça fosse explodir, com coriza 

(após 35 ds.).  
1202 Tosse oca, sobretudo seca, com pressão no scrobiculus cordis, de forma que ele 

não consegue dormir a noite toda.  
1206 Tosse oca, principalmente de manhã na cama, e também de noite; quando ela 

desejava adormecer aquela a impedia de dormir.  
1207 Tosse solta, sem expectoração, com dor e sensação de esfoladura no peito, de 

modo que ela tinha medo de tossir. [Ng.]  
1208 Acesso violento de tosse, por volta da meia-noite, solta, mas sem expectoração, 

aliviada ao sentar; por uma hora, depois do que ela adormeceu tossindo; de 
manhã, somente uma sensação de esfoladura na garganta. [Ng.]  

1209 Uma tosse coqueluchoide, com sufocação no peito e alguma expectoração de 
muco (após 8 ds.).  

1210  Tosse fatigante, com expectoração de muco viscoso.  
1211 Tosse com expectoração branca, difícil de desprender.  
1212 Tosse severa com expectoração de muco, a desperta cedo às 02:00 horas.  
1215 Constante tosse mucosa com dor tensiva no peito. [KORTUM] 1183  
1218 Expectoração de sangue com muco, enquanto tosse (após 24 hs.).  
1219 Expectoração de sangue com muco durante uma tosse suave, breve (após 36 

hs.).  
1223 A respiração muito curta, após cada acesso de tosse. [Ng.]  
1633 Eliminação de sangue de várias partes do corpo, como tosse com sangue, 

sangramento das gengivas, das varizes anais, etc.  
1226 Dificuldade em respirar, no anoitecer na cama (após 3 ds.).  
1229 Ele somente consegue respirar com um ruído de estertor.  
1245  Aperto frequente do peito.  
1291 Pressão no peito, de modo que ele não consegue respirar bem.  
1255  Contração do conteúdo dos pulmões.  
1299 Dor violenta no grande músculo peitoral.  
1661 Fadiga, sensação contusa dos membros.  
1686 Cansado de forma não comum por uma leve caminhada, e então alguma dor de 

cabeça.  
1687 Cansada e fatigada, próximo ao meio-dia; sem qualquer motivo; ela tinha que 

deitar por uma hora (após 15 ds.).  
1692 Sensação cansada, oprimida, o dia todo.  
1693 Cansaço sobre o corpo todo, especialmente na coxa (num homem outrora 

robusto) (após 9 ds.).  
1696 Cansaço e falta de tensão no corpo todo, de manhã depois de acordar; 

desaparece depois de se pôr de pé. [Ng.]  
1707 Depois de tomar um pouco de vinho, de tarde, ele logo se sentiu tão cansado 

que teve que dormir por algumas horas; então uma noite insone (após 48 hs.).  
1824 De manhã ao levantar, muito cansaço.  
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1825  De manhã, logo depois de levantar, grande cansaço nos membros, sobretudo 
nas coxas.  

1714 Sonolência. [Bds.]  
1715  Muita sonolência, no anoitecer.  
1816 Sonolência de dia (após 10, 11 ds.).  
1817 Sonolência de dia, depois de andar ao ar livre, e após a refeição do meio-dia.  
1818 Intensa sonolência de dia, mesmo antes da refeição do meio-dia.  
1820  Grande sonolência.  
1854 Frieza prolongada, sem sede, depois sede noturna, após a febre, diarreia. [Ng.]  
1855  Febre de tarde, das cinco às seis horas; primeiro um frio severo, de modo que 

ele não conseguia se aquecer, então calor com sede e frio interno, e quando 
este último passou, calor e transpiração a noite toda na cama, até de manhã 
(após 8 hs.).  

1863 Calor febril e transpiração, à noite, com uma fome voraz que não consegue ser 
satisfeita, então um frio, com batimento dos dentes e frieza externa; depois do 
frio, calor interno, especialmente nas mãos, enquanto a frieza externa continua.  

1864 À noite, acordado pela febre, alternadamente calor e frio, com severas dores na 
cabeça, no abdome e nos membros inferiores; de manhã (antes do meio-dia) 
então, vômitos, por mais de vinte e quatro horas, fazendo com que o apetite 
todo e o sono desapareçam (após 14 ds.).  

1871 Calor febril, de tarde das duas às três horas, e das seis às sete horas, 
especialmente na face (após 14 ds.).  

1872 Febre de tarde por muitos dias, calor com ou sem frio prévio.  
1883 Febre com pulso pequeno, duro, rápido. [LOBSTEIN] 1187  
1884 Febre com língua espessamente recoberta. [KORTUM]  

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e Pulmões 

Sensação de compressão, de pressão como por um peso no esterno. Uma 
sensação de fraqueza acompanha todos os sintomas desta região (...). 

Congestão pulmonar. Pontos dolorosos e pontadas agudas no peito. Dores 

violentas no lado esquerdo do peito que melhoram por deitar-se sobre o lado direito (Kent). 
Dores agudas na base do pulmão. Inflamação dos pulmões com dispneia, expectoração de 
sangue vermelho brilhante. Estertores no peito com tosse dura e que movimenta todo o 
corpo. 

Ansiedade e angústia com respiração rápida, dispneia e movimentos das 
asas do nariz (...) durante uma pneumonia ou uma congestão pulmonar. 

Dores violentas no peito durante a tosse. Bronquite, pneumonia e sintomas 
cardíacos com tosse e sensação de constrição no peito como se estivesse amarrado por 
um fio. 

Escarros ferruginosos, sanguinolentos ou purulentos. Hemoptises repetida. 
Hemorragias pulmonares violentas. 

Febre 
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Calafrios sem sede no início da noite ao deitar-se. Fome intensa durante o 
calafrio. 

Calor com sede sobretudo à noite, alterna com calor e calafrios. 

Suores abundantes sobretudo à noite e na madrugada, principalmente nas 
extremidades, cabeça, mãos e pés. 

Sepia succus 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
 I14 Sensação estonteante na cabeça e incapacidade para tarefa mental 
I145 Dor no lado, durante o respirar e tossir 
67 Ele estava distraído, falava incorretamente, usando as palavras erradas (após 9 

ds.).  
82 Falta de clareza e torpe na cabeça, com um rodopiar nela, por quatro dias.  
83 Atordoado e aturdido na cabeça, de modo que amiúde ele não sabe o que está 

fazendo.  
986 Rouquidão, com tosse seca, por uma comichão na garganta (após 5 ds.).  
987 Tosse, por titilação na laringe, sem expectoração.  
988 Tosse, por titilação na traqueia, próximo da manhã, sem expectoração.  
989 Excitação severa para tosse, por formicação no peito (após 5 ds.).  
990  Tosse com coriza, toda manhã até nove horas; ela até mesmo espirra, cedo na 

cama.  
992 No anoitecer, antes de adormecer (das oito às nove horas), tosse até que ela 

expectora alguma coisa, quando aquela desaparece.  
993 No anoitecer, tosse severa.  
994 No anoitecer depois de deitar, a tosse está pior.  
995  Tosse no anoitecer, seca, curta, com pontadas intermitentes no hipocôndrio 

direito, por várias horas.  
996 Tosse, sobretudo no anoitecer, com vômitos.  
997 Tosse seca, com vômitos de um fluido amargo, no anoitecer na cama.  
999 Tosse severa com senão pouca expectoração, mas com vômitos, na maioria das 

vezes amargo, mas apenas no anoitecer na cama.  
1000  Tosse, a qual afeta fortemente o peito e o estômago.  
1001 A excitação para a tosse surge frequentemente de forma tão súbita e tão 

violenta, que ele não consegue ter fôlego suficiente, e ela contrai o peito 
espasmodicamente.  

1002 Tosse espasmódica.  
1004 Tosse seca de dia, a qual obrigava a pessoa a deitar, e então cessava; ao deitar 

também de noite, havia nenhuma tosse, mas coriza carregada.  
1005  Tosse seca severa, com pontadas no lado direito do peito.  
1006 Tosse, com pontadas em ambos os lados do epigástrio.  
1007 Tosse, com pontadas nas costas.  
1009 Tosse que arranha; ele se sente oprimido no peito.  
1010  Tosse, frequentemente seca, ofegante e de grasnar, 1235 com dor no 

scrobiculus cordis; e dor que raspa, em carne viva, de esfolado na laringe, não 
sentido ao engolir comida; ela não é despertada do sono pela tosse, mas depois 
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de acordar, esta é muito severa e constante; às vezes há um leve roncar na 
traqueia e expectoração de muco.  

1011 Acordado pela tosse de noite.  
1012  Tosse, dia e noite; causando dor no scrobiculus cordis.  
1014 Acúmulo de muito muco na laringe, expectorado com dificuldade por meio da 

tosse; mas ele pode ser facilmente engolido, mesmo durante uma inspiração 
profunda (após 24 hs.).  

1030  Tosse curta, que grasna, 1236 no anoitecer, depois de deitar, com muita 
expectoração de sangue claro, coagulado, uma vez a cada minuto (após 8 ds.). 
[Gr.]  

1029 Sangue é expectorado durante o tossir, toda manhã, sem dor no peito.  
1032 Quando ela não consegue expectorar algo com sua tosse, ela não consegue 

respirar.  
1037 Estreitamento do peito, com muco firmemente alojado no peito.  
1047 Opressão severa do peito, no anoitecer, tornando a respiração difícil, e muito 

agravada ao deitar; ela tinha que sentar na cama; acompanhado de bruxuleio 
diante dos olhos.  

1048 Ele não consegue respirar fundo por causa de aperto em torno da parte inferior 
do peito.  

1049 A respiração é mais propriamente difícil que curta.  
1050  Aperto e opressão do peito, com espetadas nele ao respirar profundamente.  
1051 Oprimido e muito apertado no peito, ele desperta de noite, ele tinha que 

respirar com dificuldade e profundamente por uma hora, e parecia um tanto 
apertado mesmo de manhã depois de acordar (após 2 ds.).  

1052 Acesso de estreitamento do peito à noite; ele permanecia, dobrando sua cabeça 
para frente; ele sentia aperto no seu peito e tinha de respirar profundamente 
para ter ar, por uma hora; então tosse com a expectoração de saliva viscosa 
(após 4 ds.).  

1066 Plenitude e contração do peito, impedindo a respiração.  
1073 Espetadas no lado direito do peito e da escápula, durante a respiração e a tosse.  
1306 Dor contusa nos músculos das panturrilhas e dos tendões do joelho.  
1474 Indolência do corpo e da mente, com respiração difícil (após 8 ds.).  
1475  Muito cansado e de fôlego curto, como numa febre contínua.  
1484 Ela estava cansada e tinha que deitar, de manhã (antes do meio-dia) (após 2 

hs.).  
1496 Muito cansado e sonolento de dia, mas há sono profundo de noite.  
1552 À noite, calor febril com fantasias ansiosas e sonhos fantasiosos, com 

transpiração na fronte.  
1589 À noite, uma tosse seca que pinica, com um tipo de espasmo no peito, ambos os 

quais haviam desaparecido de manhã.  
1591 À noite, ela não consegue fechar um olho pela tosse.  
1602 De manhã, depois de acordar, cansado, também alternadamente 

estremecimento febril e respiração curta, como se por calor interno, o que ele, 
entretanto, não sentia.  

1608 Febril, lânguido; a urina está quente.  
1610  Estremecimento febril constante, durante a sesta.  
1622 De tarde, às cinco horas, febre; primeiro sede, e depois de beber água fria, 

frialdade e vontade de deitar, então sono, leve tremor de frio e tendência a uma 
leve transpiração generalizada.  

1625 Estremecimento febril alternando com calor, até de noite.  
1629 Febre intermitente, frequentemente de dia, em períodos indefinidos; primeiro 

um calor geral, com transpiração da face, sede violenta e amargor na boca; 
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depois novamente frio com frieza generalizada na face, com vontade de 
vomitar, pressão na fronte indo  até  a têmpora; durante o calor, tontura, como 
se ela devesse cair.  

1632 Febre com pressão nas têmporas, em paroxismos de vários minutos, e fôlego 
curto, como por calor interno, ao longo de toda a noite; então de manhã, 
cansado nos membros inferiores, sede, falta de apetite, sonolência; ao longo do 
dia, estremecimento febril, garganta dolorida e inchaço dos gânglios 
submandibulares.  

1633 Calor constante, seco, febril, com vermelhidão na face, grande sede, deglutição 
dolorosa, pontadas na escápula esquerda, embaraçando a respiração, e 
dilaceração nos membros superior e inferior (após 13 ds.).  

2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e Pulmões 

Tosse que parece vir do estômago ou do abdome, com expectoração salgada e 
pontadas no epigástrio. Tosse pela manhã com expectoração abundante de gosto salgado. 
Tosse seca, breve, espasmódica, fatigante, à noite na cama, quase sem expectoração. 

O Dr. Pierre Schmidt na sua publicação de um caso interessante de “A tosse de 
Sepia” (Dr. Pierre Schmidt em “O Propagador da Homeopatia”, em novembro de 1928), 
assinala como uma das grandes características a agravação da tosse estando deitado e 
melhora por sentar-se. A tosse o impede de dormir e o desperta. Tosse que parece vir do 
estômago. Deve comprimir o peito durante a tosse. 

Silicea terra 

1) Matéria Médica Pura 6 

Número  Descrição do sintoma 
do sintoma 
 
I147 (...) e respiração curta, enquanto em repouso 
I148 Encurtamento da respiração, durante leve trabalho manual 
I149 Encurtamento da respiração ao caminhar rápido 
I150 Ofegar ao andar rápido 
I151 Impedimento da respiração, enquanto deitado de costas 
I152 Impedimento da respiração ao abaixar 
I153 Impedimento da respiração enquanto corre 
I154 Impedimento da respiração 
I155 Tosse com expectoração purulenta 
I156 Tosse, com expectoração de muco 
I157 Tosse noturna sufocante 
I158 Pressão no peito 
I159 Pressão no peito, enquanto tosse e espirra 
 35  Dificuldade em pensar (1o d.). [FOISSAC]  
39 Ela parece embriagada continuamente.  
662 Tosse por cinco semanas.  
666 Tosse seca, também despertando à noite do sono, ou cedo após acordar, com 

dor na parte de cima do esterno. [Ng.]  
668 Tosse, somente ao deitar, de noite e de manhã.  
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670  Tosse, a qual é especialmente tormentosa no anoitecer depois de deitar, e de 
manhã depois de acordar, por onze dias.  

671 Tosse fatigante, no anoitecer, enquanto deita na cama, com estertor na 
garganta.  

672 Tosse, de manhã e depois de adormecer.  
673 Tosse noturna (após 15 ds.).  
674 Tosse, por dois dias no anoitecer, durando a noite toda, com febre; ela cessava 

depois de esquentar o abdome.  
675  Tosse seca, frequente, somente em curtos impulsos.  
676 Tosse seca espasmódica por um quarto de hora por vez, com severa crueza no 

peito e garganta.  
677 Tosse espasmódica (após 12 ds.).  
678 Tosse, com vômitos durante expectoração.  
679 Tosse, provocando vômito de muco.  
680  Tosse excessiva, contínua, com expectoração de muito muco transparente.  
688 Eliminação pela tosse de muco sanguíneo.  
689 Expectoração sanguínea, de manhã, com tosse severa (após 7 ds.).  
690  Expectoração de sangue brilhante, puro, próximo ao meio-dia, com tosse 

profunda, oca; logo depois, um acesso de desfalecimento (4o d.).  
691 Com tosse e expectoração, por dezesseis dias, há uma sensação de raspar, 

dolorosa, no peito, com indisposição para o trabalho, aborrecimento e canseira 
sobre o corpo todo.  

693 Enquanto tosse, o peito é doloroso, como se contundido.  
696 Respiração repetida, profunda, ofegante.  
972 Disposição a se resfriar, e tosse em consequência (11o d.).  
1006 Dor em todos os músculos, quando movimenta.  
1031 Grande exaustão (após 28 hs.).  
1039 Ao meio-dia, antes do almoço, ele está tão exausto que tem que deitar.  
1077 À noite, tosse seca, chegando mesmo a vomitar, e com suor ansioso; ele tinha 

que levantar da sua cama.  
1096 À noite, tosse incômoda, até 4 horas (após 5 ds.).  
1171 Febre no anoitecer; depois de deitar, frio severo, de modo que ela não 

conseguia se esquentar na cama; isto causa dor no estômago (após 16 hs.).  
1173 Febre; no anoitecer, calor generalizado, com sede, não seguido de transpiração.  
1175  Febre, com calor severo na cabeça, vermelhidão escura da face, e sede, por 

quatro dias seguidos, do meio-dia até o anoitecer; meia hora antes do calor, a 
dor de cabeça começa.  

1178 De tarde, febre, consistindo simplesmente de calor, com sede temerosa e fôlego 
muito curto. [Whl.]  

1179 Calor febril, a noite toda, com sede intensa e respiração que grasna. 1270 [Whl.]  
1180  O corpo inteiro da criança durante a febre está quente queimante, com face 

vermelha, intumescida, os gânglios duros, como ervilhas, ao redor do pescoço e 
debaixo dos ombros, com abdome distendido e diarreia constante. [Whl.]  

1181 A febre intermitente da Silicea tem pouca transpiração, ela geralmente aparece 
das 10:00 horas de manhã até 20:00 horas, no anoitecer; também depois da 
meia-noite até 08:00 horas da manhã. [Whl.]  

1182 Durante o período que se interpõe entre os acessos de febre, as crianças estão 
muito teimosas e choram, quando elas são tocadas ou se lhes dirige a palavra. 
[Whl.]  
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2) Matéria Médica Clínica 8 

Brônquios e Pulmões 

(...) 

Silicea terra está indicada nos casos de pneumonia avançada, agravada por 
outras complicações ou com convalescença lenta. (...) 4 

Hemoptise com sangue vermelho vivo. 

DISCUSSÃO 

1. COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE OS MEDICAMENTOS: 

Alumina: é um medicamento cujos sintomas repertoriais e na matéria 
médica pura coincidem em grande parte com os sintomas da COVID-19. No entanto, 
a ausência de referência ao quadro respiratório desse medicamento na Matéria 
Médica Clínica, torna pouco prudente seu uso, se não houver outros motivos sólidos 
para sua prescrição em pacientes específicos. 

Ammonium carbonicum: o remédio coincide com o quadro pulmonar da 
Síndrome Respiratória Aguda Grave, contudo, na Matéria Médica Clínica, é referido 
como um paliativo. Esse medicamento deveria ser reservado para o caso do 
tratamento com outros medicamentos homeopáticos “de primeira linha” para o 
quadro, digamos assim, não surtirem efeito. 

Antimonium tartaricum: é, até onde este estudo foi capaz de avaliar, o 
medicamento que mais provavelmente pode ser considerado “Gênio Epidêmico” da 
fase mais grave da COVID-19, com pneumonia, enfraquecimento do doente e 
insuficiência respiratória acentuada. Os seus sintomas, submetidos à análise da 
Matéria Médica Clínica, guardam semelhança muito acentuada com os sintomas 
provocados pelo SARS-Cov-2, na fase final da doença. 

Arnica montana: pode ser uma opção no caso de síndrome respiratória 
pelo coronavirus 2, quando houverem muitas dores corporais, com dispneia de forte 
intensidade, produzindo hemoptise. 

Arsenicum album: medicamento que encontra muita semelhança com os 
sintomas da COVID-19. Pode ser uma opção nos casos de febre alta, com piora dos 
sintomas após a meia noite, componente broncoespástico e as características gerais 
do remédio (inquietude, ansiedade, astenia e medo). 

                                                             
4 A descrição do quadro pulmonar de Silicea terra em Lathoud 11 é praticamente dedicada aos casos de afecções 
pulmonares crônicas e ao abcesso pulmonar. Os casos de pneumonia descritos são casos com expectoração 
purulenta abundante. 
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Belladonna: talvez este medicamento encontre boa aplicação em 
indivíduos pletóricos, robustos, onde predomine o entorpecimento, a confusão mental 
e febre acompanhada de calor e vermelhidão faciais e corporais. Também nos casos 
em que a cefaleia for um sintoma importante. 

Bryonia alba: medicamento que pode ser utilizado nos quadros onde 
houver comprometimento pleural importante. As características do remédio, ajudam a 
escolhê-lo: dores que pioram com o movimento. Dores torácicas que pioram ao tossir. 
Casos em que os pulmões estão tão tomados pelo processo pneumônico em que 
predomina a ausência de murmúrio vesicular sobre a presença de estertores podem 
ser uma boa indicação de Bryonia alba. 

Calcarea carbonica: a menos que haja justificativa para o uso deste 
medicamento por características peculiares de cada caso, não há muitos motivos 
específicos para que seja empregado na COVID-19. Outros medicamentos abordados 
neste estudo podem ser, antes dele, empregados com melhor proveito. 

Carbo vegetabilis: a febre não é um sintoma proeminente neste remédio. 
Pode ser utilizado, conforme a recomendação de Lathoud, quando Antimonium 
tartaricum não foi capaz de promover a cura completa do indivíduo com a síndrome 
respiratória aguda grave provocada pelo corona vírus 2. 

Causticum: é mais propriamente um medicamento indicado na tosse de 
origem nas vias aéreas superiores que na tosse de origem pulmonar. A dispneia de 
origem pulmonar praticamente não é reportada para este medicamento. Não seria 
uma boa escolha nos casos de afecção pulmonar grave. 

Ignatia amara: há poucos sintomas pulmonares característicos. A tosse de 
Ignatia amara é provocada mais por irritação na garganta que por acometimento 
pulmonar. Não parece ser um medicamento bem indicado, ao menos nos quadros 
graves de síndrome respiratória pelo coronavirus 2. 

Lachesis muta: não parece haver um critério muito seguro para aplicação 
desse medicamento na COVID-19, a não ser se o paciente apresentar características 
muito típicas do remédio. Seu emprego, no entanto pode ser útil no grupo de doentes 
que apresenta hemoptise, sobretudo naqueles que tiverem febre alta e estiverem 
cianóticos. 

Lycopodium clavatum: Lycopodium e Nux vomica são os únicos 
medicamentos, na repertorização realizada neste estudo, relacionados a todos os 12 
sintomas pesquisados. Apesar da Matéria Médica Pura não fornecer indicações muito 
claras para sua aplicação nas pneumonias, temos, em Lathoud 8 informações que 
colocam esse medicamento ao lado de Antimonium tartaricum nas pneumonias que 
se assemelham às provocadas pelo SARS-Cov-2. As características gerais do 
medicamento, como o horário de agravação (das 16 às 20 horas), o facies 
envelhecido, a lateralidade direita, o humor irritável e o medo auxiliam na escolha do 
remédio. Ele pode ser utilizado nos casos que não são tão dramáticos, em que o 
paciente ainda não se apresenta cianótico, com facies menos angustiosa que nos 
casos em que Antimonium tartaricum é requerido. 
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A descrição patogenética do medicamento também o torna útil nos casos 
em que há expectoração abundante, o que não é típico, mas pode acontecer na 
COVID-19. 

Natrum muriaticum: Natrum muriaticum, como um grande policresto, é um 
medicamento que guarda compatibilidade com a maioria dos sintomas da COVID-19. 
A tosse e a febre são características, no entanto, seus sintomas pulmonares não são 
descritos como sintomas de um quadro grave. Esse medicamento talvez seja útil nos 
quadros iniciais de infecção pelo SARS-Cov-2, onde a afecção pulmonar ainda não se 
estabeleceu. 

Nux vomica: ao lado de Lycopodium, Nux vomica é o único medicamento, 
neste estudo, a guardar semelhança com os 12 sintomas repertorizados. No entanto, 
Lycopodium parece ser melhor que Nux vomica para os casos com envolvimento 
pulmonar. Nux vomica, de modo geral, parece estar bem indicado nos casos de 
COVID-19, em pessoas com temperamento facilmente irritável, quando os sintomas 
pulmonares ainda não apareceram. 

Phosphorus: poderia ser indicado nos casos de COVID-19 onde 
predominam hemoptises importantes, com muita prostração e dores no peito. As 
dores musculares em outras regiões não são uma característica marcante deste 
remédio. 

Sepia succus: Sepia não parece ser um medicamento indicado no quadro 
pneumônico grave da Síndrome Respiratória Aguda causada pelo coronavirus 2. Sua 
aplicação seria, talvez, mais indicada, quando a tosse seca é proveniente da árvore 
respiratória superior. 

Silicea terra: Silicea aparentemente só será bem indicado na pneumopatia 
e insuficiência respiratória aguda provacada pelo SARS-Cov-2, em casos atípicos, em 
que a doença cursar com expectoração purulenta e complicações, ou nos casos em 
que outros medicamentos não surtiram o efeito esperado e a recuperação se arrasta. 

2. DISCUSSÃO 

A repertorização de um quadro clínico de doença, quando baseada em 
sintomas tão genéricos, sem detalhes, sem modalização, como os encontrados na 
literatura médica atual, é um ponto de partida limitado, embora, no caso do presente 
estudo, fosse o único disponível. Idealmente este trabalho deveria ter sido conduzido 
após haver eu próprio atendido um número significativo de casos de pacientes 
portadores da síndrome respiratória aguda grave provocada pelo coronavirus 2 e, 
nesse caso, colhido pessoalmente a sintomatologia de cada paciente. 

A consequência da metodologia aqui utilizada é que ela enumera um 
grande número de medicamentos homeopáticos, muitos dos quais, embora 
recebendo altas pontuações, podendo ser inadequados à patologia em questão. 

Esse viés pode ser contornado pela análise detalhada das matérias 
médicas dos medicamentos elencados, o que permite, mais apropriadamente, separar 
os medicamentos adequados dos menos aplicáveis. Nesse sentido, não somente a 
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Matéria Médica Pura, mas a experiência de homeopatas que já utilizaram antes os 
medicamentos em situações semelhantes à que, porventura, enfrentamos no 
momento, nos oferece informações valiosas nas chamadas Matérias Médicas 
Clínicas. Neste sentido, o trabalho atual encontrou grande utilidade nos “Estudos de 
Matéria Médica Homeopática” de Lathoud 8. 

Da mesma forma, medicamentos importantes para a síndrome em questão, 
quando nos valemos da metodologia aqui utilizada podem ser mal pontuados durante 
a repertorização e sequer figurar entre aqueles cujas características procuraremos na 
fase seguinte da pesquisa, qual seja, a fase de análise de matéria médica. 

Ainda assim, o estudo realizado permitiu descobrir informações importantes 
que, dada a gravidade da crise de saúde mundial, sinto-me no dever de compartilhar 
com os demais homeopatas Dentre estas, a mais notável, é a descrição da ação do 
medicamento Antimonium tartaricum, na matéria médica clínica consultada 8, 
apontando tão significativos pontos de semelhança com os quadros mais graves da 
COVID-19 que a leitura desse texto, em muitos aspectos, nos faz supor a descrição 
de um caso terminal de paciente vitimado pelo vírus SARS-Cov-2. Esse grau de 
semelhança é exatamente o que buscamos em homeopatia e, assim, Antimonium 
tartaricum, para os efeitos do presente trabalho, parece realmente ser o “gênio 
epidêmico” das fases mais graves da doença. 

Além dessa informação importantíssima, recapitulamos parte do 
conhecimento disponível a respeito de outros medicamentos que podem ser de 
utilidade ao lidar com os casos individuais da doença, em suas diferentes fases e no 
natural polimorfismo com que toda patologia se apresenta quando a examinamos com 
o nível suficiente de profundidade. Avaliando todas essas informações e procurando 
dar-lhes um sentido ordenado e prático, consigo agrupar os demais medicamentos 
aqui estudados nas seguintes categorias: 

2.1. Gênio epidêmico da síndrome respiratória aguda grave provocada pelo 
Corona Virus 2: 

O medicamento Antimonium tartaricum é o mais provável candidato a 
“Gênio Epidêmico” da síndrome respiratória aguda grave causada pelo SARS-CoV-2. 

2.2. Medicamentos cujas matérias médicas guardam grande semelhança com as 
fases graves de síndrome respiratória provocada pelo Corona Virus 2: 

Carbo vegetabilis: pode ser utilizado após Antimonium tartaricum, quando 
este não foi capaz de curar completamente o paciente. 

Lycopodium clavatum: pode ser utilizado em quadros menos dramáticos de 
COVID-19 que aqueles em que Antimonium tartaricum estaria indicado. 

Ammonium carbonicum: possui grande semelhança com o quadro 
respiratório grave da doença, embora seja considerado por Lathoud 8, como um 
remédio paliativo. Em doenças de tal gravidade, mesmo remédios paliativos não 
podem ser descartados. É importante manter esse medicamento no arsenal 
homeopático capaz de tratar a doença. 
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2.3. Medicamentos cujas matérias médicas apontam semelhança limitada com 
as fases graves de síndrome respiratória provocada pelo Corona Virus 2 e que, 
portanto poderiam ser utilizados em situações muito específicas: 

Arnica montana: para uso em caso de hemoptise produzida por grandes 
esforços respiratórios. 

Arsenicum album: para uso em casos de febre alta, sobretudo após a meia 
noite, com componente de broncoespasmo, quando as características gerais do 
remédio estiverem presentes. 

Belladonna: para aplicação sobretudo quando o componente de estupor e 
confusão mental for o predominante. Cefaleias importantes também podem indicar o 
uso de Belladonna. 

Bryonia alba: quadros em que há um componente de envolvimento pleural 
importante. Continuação do tratamento, onde outros medicamentos já agiram, e a 
pneumonia tem as características do remédio. 

Lachesis muta: pode ter alguma aplicação limitada aos pacientes com 
hemoptise, febre alta, cianóticos e que guardem semelhança com as características 
gerais do remédio. 

Phosphorus: poderia ser usado nos casos específicos em que predominam 
hemoptises importantes, intensa prostração e dores no peito. 

Silicea terra: reservado para casos atípicos da doença onde a secreção 
pulmonar purulenta seja predominante ou em que existam outras complicações 
clínicas impedindo que o caso evolua de maneira satisfatória com os demais 
remédios. 

2.4. Medicamentos cujas matérias médicas guardam pouca semelhança com as 
fases graves de síndrome respiratória provocada pelo Corona Virus 2: 

Alumina: não há menção de seu quadro pulmonar na matéria médica 
clínica estudada. 

Calcarea carbonica: sem aplicação muito definida na doença. 

Causticum: não encontra grande aplicação no quadro pulmonar da COVID-
19. 

Ignatia amara: não há motivos muito claros para uso na doença. 

Natrum muriaticum: medicamento mais semelhante às fases iniciais da 
COVID-19, que à fase de acometimento pulmonar grave. 

Nux vomica: é um medicamento cujos sintomas guardam grande 
semelhança com as fases iniciais da doença, quando o quadro pulmonar grave ainda 
não se estabeleceu. 
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Sepia succus: guarda semelhança com os quadros de tosse seca da 
doença, porém não com o acometimento pulmonar grave. 

 

Evidentemente, essas informações são preliminares e visam nortear o 
homeopata quando o tempo para avaliação do doente e decisão terapêutica for 
exíguo, mas não pretendem substituir a avaliação que o homeopata possa fazer, 
diante do paciente, em cada caso. 

Naturalmente, com o acúmulo de informação disponibilizada pelos 
homeopatas que tiverem acesso a doentes graves de COVID-19, novos 
medicamentos podem surgir como mais adequados que os levantados neste trabalho. 
Da mesma forma poderá mudar o entendimento a respeito do uso de alguns ou de 
vários dos medicamentos elencados neste estudo. 

Este estudo não abordou, senão de passagem, as fases iniciais, sem 
sintomatologia pulmonar da COVID-19. Para essa avaliação são necessários novos 
trabalhos de pesquisa. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou Antimonium tartaricum como o medicamento 
homeopático mais adequado aos casos graves de doença pulmonar provocada pelo 
SARS-Cov-2. 

Lycopodium clavatum é uma alternativa para esse primeiro medicamento, 
eventualmente, quando os sintomas não forem tão graves. 

Carbo vegetabilis pode ser utilizado na continuidade do tratamento, quando 
os dois primeiros tiverem uma resposta morosa. 

Ammonium carbonicum é um remédio alternativo, bem indicado, que deve 
ser conhecido pelo homeopata, embora não seja a primeira escolha. 

Arnica montana:, Arsenicum album, Belladona, Bryonia alba, Lachesis 
muta, Phosphorus e Silicea terra podem ter usos específicos em determinadas 
situações, durante o acometimento pulmonar grave, mas não são os medicamentos 
recomendados como primeira escolha. 

Alumina, Calcarea carbonica:,Causticum e Ignatia amara não têm 
indicação clara nos quadros de COVID-19. 

Natrum muriaticum, Nux vomica e Sepia succus podem ter aplicação nas 
fases iniciais da doença, porém não na fase mais tardia, quando um quadro pulmonar 
grave estiver instalado. 
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APELO  

Os números de mortalidade e de morbidade da presente epidemia de 
COVID-19 são por si só motivo de alarme. Diante desses números cada um de nós, 
sobretudo os profissionais de saúde, tem o dever de fazer o que estiver a seu alcance 
para minimizar o sofrimento humano. 

A ciência atual ainda não alcançou o entendimento a respeito do 
mecanismo de atuação da homeopatia e, por isso, questiona sua eficácia, da mesma 
maneira como os homens de antigamente questionavam a existência de 
microorganismos até (e mesmo depois) que Hans e Zacarias Jansesn criassem o 
microscópio. 

No entanto, a literatura homeopática, científica, séria, ao redor do mundo, é 
decisiva em atestar-lhe a eficácia, embora o seu mecanismo de ação permaneça 
obscuro.  

O conhecido Relatório Australiano que induziu a opinião pública mundial a 
desacreditar da homeopatia foi desmascarado em seus vieses metodológicos e na 
manipulação inescrupulosa de dados. 

O estudo ora divulgado é um estudo informal, sem pretensões de ser 
acolhido por esta ou aquela entidade ou instituição. Trata-se de um estudo feito com 
seriedade e urgência com o objetivo de auxiliar pessoas, num momento crítico da 
saúde pública mundial. Apesar das limitações apontadas, ele não deixa de ter 
utilidade. 

Num panorama sombrio, em que as pessoas que apresentam os sintomas 
mais graves da COVID-19, mesmo assistidas em instituições competentes, 
apresentam grandes taxas de mortalidade, não seria uma possibilidade extraordinária 
contar, com um custo de poucos reais, com alguns frascos dos medicamentos 
sugeridos nesta publicação (ou ainda melhores que estes, que venham a ser 
identificados por outros homeopatas), pelo menos para tentativa terapêutica, quando 
não houver vagas em hospitais, ou, mesmo dentro destes, quando as medidas 
terapêuticas convencionais não estiverem surtindo resultado? 

É claro que não estou sugerindo a leviandade no que se refere ao uso da 
homeopatia, nem estou sugerindo a renúncia à medicina convencional e às medidas 
de suporte à vida, quando necessárias.  

O tratamento homeopático também tem seus riscos, sendo a conhecida 
“agravação homeopática”, num cenário já grave, o inimigo temível a ser evitado. Por 
isso, embora eu destaque a importância da homeopatia no tratamento da COVID-19, 
também enfatizo a importância de que seu uso seja coordenado por homeopatas 
competentes. 

O apelo que faço, portanto, é a toda a sociedade: 
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Aos médicos alopatas e aos diretores de instituições hospitalares, para que 
coloquem acima do convencionalismo institucional o dever humanitário de tentar 
todas as possibilidades reconhecidas pela medicina (a homeopatia é uma delas) para 
salvar as vidas de seus pacientes. 

Aos homeopatas, para que usem e divulguem a homeopatia, para que 
divulguem este estudo e as descobertas feitas por eles próprios no decorrer dessa 
pandemia. Para que estejam à disposição, onde forem requeridos, porque somos 
poucos. 

Aos homeopatas médicos, para que suavizem suas reservas em relação a 
outros profissionais de saúde, também habilitados em homeopatia, neste momento 
tão crítico em que precisamos de mentes treinadas para salvar vidas, seja em que 
área da saúde estiverem diplomadas.  

Aos farmacêuticos homeopatas, para que intensifiquem seus trabalhos, 
para que produzam os remédios necessários nos prazos mais curtos, em regime de 
urgência. Não sabemos, ainda, que potências, que dinamizações homeopáticas serão 
necessárias. Talvez potências muito altas tenham que ser preparadas em curto 
espaço de tempo, porque a morte, nos quadros de COVID-19, chega com extrema 
rapidez. O que fazer, quando um paciente que requer Antimonium tartaricum numa 
tarde de sábado, no ritmo desenfreado em que se desenvolve essa doença, não tiver 
chances de vida, se tiver que aguardar a abertura da farmácia homeopática na 
segunda-feira seguinte? 

À comunidade em geral, para que considere a homeopatia como recurso 
válido, possível, capaz de salvar vidas e solicite esse recurso aos médicos que tratam 
de seus familiares em estado grave. 

Que Deus abençoe o esforço de cada um e que juntos possamos vencer 
esta crise. 
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