
 NATRUM MURIATICUM 
 
 
 
 É um deprimido. A depressão agrava por volta das dez horas da 
manhã. Está constantemente triste, desconhecendo a causa. Não gosta que o 
consolem. Os seus padecimentos agravam sempre pelo consolo. Tem uma 
marcante tendência a chorar. 
 Humor variável. 
 Antipático e desagradável com os entes que lhe são mais chegados e 
simpático com os de fora. 
 Remói os acontecimentos desagradáveis passados. 
 Não gosta do mundo. 
 Apaixona-se com facilidade. 

Medo do futuro e medo da morte. 
 Prefere a solidão à companhia. 

Apressado e irritável. 
 Sente fadiga, mais de manhã que no período da tarde.  
 Desajeitado e apressado. As coisas caem-lhe facilmente das mãos por 
fraqueza nervosa. 
 Na criança há uma grande irritabilidade. Não gosta que lhe falem, 
chora por qualquer coisa, faz um drama por nada, em especial quando a 
consolamos. Demoram a aprender a andar e a falar. 
 Sonha que tem ladrões em casa ou no seu quarto. Não fica tranquilo 
enquanto não inspeccionar todos os cantos da casa. 
 
 Febre intermitente. Febre com muita sede, com calafrios entre as dez 
e as onze horas da manhã. Dor de cabeça que parece produzida por 
martelos e sintomas gástricos durante a febre. 

 
 Dores de cabeça crónicas e periódicas, de dois em dois ou de quatro 
em quatro dias, com latejos como que produzidos por pequenos golpes de 
martelo. Dor de cabeça dos anémicos. 
 Dores de cabeça que começam com o nascer do Sol e terminam 
quando este se põe. 
 Dores de cabeça dos estudantes. 
 Tem a sensação de que a cabeça vai rebentar, sensação que agrava 
quando espirra, tosse ou executa qualquer trabalho onde despende esforço 
mental. Antes e depois das regras, com náuseas e vómitos. 
 
 De manhã, sensação de areia nos olhos acompanhada de rubor e 
lacrimejamento ardente. 
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 Fissura mediana do lábio inferior. Lábios e cantos da boca secos e 
rachados. 
 Herpes nos lábios. 
 Boca seca. Sede insaciável de grandes quantidades de água fria. 
 Língua em mapa geográfico com pontos vermelhos e áreas 
delimitadas sem papilas gustativas. Sensação de ter um cabelo na língua. 
 Desejo intenso de sal. Aversão ao pão. 
 Alimenta-se bem, mas emagrece progressivamente. 
 Prisão de ventre. As fezes são secas e duras como as das cabras, são 
difíceis de expelir e colam-se às margens do ânus. Após a evacuação, sente 
uma sensação de aperto no ânus, que agrava sentado. 
 
 Marcante sensibilidade ao frio.  
 Coriza aguda, aquosa clara, com perda do olfacto e do paladar, 
seguida de obstrução nasal que em muito dificulta a respiração. 
 Coriza crónica, que surge bruscamente todos os dias pelas dez horas 
da manhã e desaparece ao meio dia. 
 Asma que agrava num quarto fechado. 
 
 Palpitações com sensação de fraqueza, que agravam deitado. As 
pulsações cardíacas percorrem o corpo todo. 
 Anemia com emagrecimento, embora o paciente se alimente bem. 
 
 O paciente tem incontinência de urina, quando ri, tosse, espirra ou 
caminha. 
 Não consegue urinar se alguém estiver a olhar para ele. 
 Dores uretrais cortantes depois de ter urinado. 
 
 Perdas seminais, mesmo depois do acto sexual, com desejo sexual 
aumentado. 
 Erecções fracas. Impotência 
 
 Regras irregulares, abundantes. 
 Sensação de peso na parte baixa do ventre com agravação matinal. A 
paciente sente necessidade de se sentar. 
 
 Lumbago crónico que agrava ao despertar e melhora colocando uma 
almofada sob os rins. 
 
 Pele oleosa. 
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 Eczema seco e com crostas, localizado no couro cabeludo, na parte 
de trás do ouvido, nas dobras de flexão dos membros, com agravação junto 
do mar, por excesso de sal e após exposição ao Sol. 
 Urticária aguda ou crónica, manifestada no corpo todo, sobretudo 
após um exercício violento. 
 Verrugas da palma das mãos. 
 Edemas. 
 
 

AGRAVAÇÃO: das dez às onze horas da manhã; pelo calor do Sol; 
pelo calor de uma lareira ou de um fogão irradiador; num quarto 
quente; à beira mar; pelo ar do mar; pelo exercício mental; estando 
deitado; na Lua cheia. 

 
MELHORA: ao ar livre; lavando-se com água fria; estando deitado 
do lado direito ou do lado dorido; não tomando as refeições 
regularmente. 
 
 
 
 
 

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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