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 É um indivíduo com compreensão lenta, difícil. Custa-lhe a aprender, 
a sua memória é fraca. Há quem diga que estamos perante “um cérebro de 
passarinho com reflexos de lesma”. 
 Distraído com falta de atenção. 
 Tem falta de confiança e múltiplos medos. Medo do futuro com 
avareza. Medo que algo lhe possa acontecer. Medo de atravessar uma ponte 
por poder cair. 

Timidez. Aversão a desconhecidos. 
Remói as suas inquietações. 
Ansiedade por antecipação relativamente aos outros. 

 A criança esquece tudo, tornando-se difícil educá-la. É fraca física e 
psiquicamente. 

 O adulto esquece com frequência as ruas que conhece, perde-se em 
locais que lhe são absolutamente familiares. Quando envelhece, o 
esquecimento é global. 

Começa tudo, mas tudo deixa inacabado. 
Envelhecimento precoce. 

 Pode ocorrer um estado de imbecilidade. 
 Injurioso, grosseiro. 
 Sonolência diurna. 
 Está sempre com frio. Falta de energia, de calor vital. 
 Tem a sensação de ter uma teia de aranha sobre o rosto. 
 
 Dor de cabeça do tipo compressiva, que melhora pelo ar frio. 
  
 Hipertrofia crónica das amígdalas com inflamação frequente ao 
menor contacto com o frio e tendência à supuração. 
 Anginas e amigdalites de repetição. Problemas de garganta que 
surgem logo após a supressão brutal do suor da planta dos pés. 
 Dor intensa, do tipo cortante, com sensação de que existe um corpo 
estranho na garganta e agrava quando o paciente engole em seco. Só 
consegue engolir líquidos. 
 Adenopatia submaxilar. Inflamação dos gânglios cervicais. 
 
 Salivação excessiva à noite. 
 O ventre é grande e está duro. 
 As hemorróidas saem quando o paciente urina. 
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 Hipertensão arterial. 
 
 Suores fétidos dos pés. 
 
 

AGRAVAÇÃO: pelo frio; após as refeições; deitado sobre o lado 
esquerdo; ao pensar na doença de que padece. 

 
 MELHORA: a dor de cabeça melhora pelo ar frio.  
 
 
 
 
 
Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site, 
www.homeoesp.org  - Livros online » Matéria Médica dos Principais 
Medicamentos Homeopáticos, os estudos de três homeopatas de renome, 
que qualificámos como o A, B, C da matéria médica homeopática: 

- Allen, Henry Clay 
Keynotes 

  - Boericke, William 
   Matéria Médica 
  - Clarke, John Henry 
   Dictionary of Practical Materia Medica 
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