
 FERRUM METALLICUM 
 

 
 
 É um deprimido. Ansioso. Irritável. O menor ruído exaspera-o. 
 De mau humor, é quezilento. Enerva-se com facilidade e encoleriza-
se à menor contradição, agravando pelo esforço mental. 
 
Depressão. Fadiga mental. Confusão mental. Pessimista. Bastante nervoso. 
Hipersensível aos ruídos. À noite a sua inteligência está muito activa. Não 
gosta dos seus amigos. 
 
 
 Vertigem ao descer, com a impressão de estar num barco. Vertigem 
vendo a água correr. Vertigem quando atravessa uma ponte com água por 
baixo. 
 
 Cefaleia congestiva com batimentos que se assemelham a golpes de 
martelo. As dores são tão intensas que o obrigam a ficar deitado e tem 
aversão à comida e bebidas. Dura dois, três ou quatro dias, todas as duas ou 
três semanas. 
 Acessos de calor no rosto. Alternância brusca de palidez e rubor 
intenso. 
 Grande palidez da face. Acne da face. 
 
 As zonas vermelhas tornam-se brancas. Marcada palidez dos lábios, 
gengivas, língua e céu da boca.  
 Dor de dentes que melhora com água gelada. 
 
 Fome canina ou perda de apetite com repugnância pelos alimentos. 
 Só quer comer pão com manteiga. Não consegue comer mais nada. 
 Aversão aos ovos. 
 Vómitos depois das refeições, principalmente depois da meia noite. 
Ingere os alimentos e abandona bruscamente a mesa para vomitar, voltando 
depois para comer de novo. 
 Diarreia que aparece principalmente à noite e que agrava depois de 
ter bebido ou comido. Fezes aquosas com alimentos por digerir. 
 Prisão de ventre com necessidades ineficazes. Fezes duras, difíceis, 
provocando dores. 
 Prolapso rectal das crianças. Prurido anal à noite. 
 
 Epistaxe de manhã quando se baixa. 
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 Hemoptise pela manhã. 
 Tosse diurna, que melhora deitando-se, comendo. 
 Opressão como se o peito estivesse a ser comprimido, agravando 
pelo repouso e melhorando desde que o paciente caminhe lentamente. 
 
 Pulso cheio, mole, depressível. 
 Palpitações. Coração lento, mas muito rápido ao menor movimento. 
 Hemorragias de sangue vermelho brilhante que coagula com 
facilidade. 
 

Regras avançadas, abundantes, longas. O rosto está vermelho e 
congestionado. Zumbidos. As regras interrompem-se durante dois ou três 
dias para reaparecerem em seguida. Regras pálidas como água, debilitantes. 
 Amenorreia com epistaxe, hemoptise. 
 Tendência ao aborto. 
 Insensibilidade feminina durante o acto sexual. 
 
 Lumbago com principal incidência nocturna, que faz com que o 
doente se levante e caminhe vagarosamente para aliviar. 
 Reumatismo do ombro esquerdo. 
 
 

AGRAVAÇÃO: à noite; ao meio dia; repousando, particularmente 
sentado e sem se mexer; transpirando; no Inverno. 

 
MELHORA: caminhando lentamente apesar de estar muito fraco; no 
Verão. 
 
 
 
 
 

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 

http://www.homeoesp.org/
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