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Resumo
O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância prática de se ter um método  como o 

proposto pelo dr Masi Elizalde no qual temos a possibilidade de entendermos os sintomas de uma 
maneira  dinâmica.  Nesse  método  pode-se  entender  o  sentido,  a  finalidade  de  cada  sintoma 
compreendendo assim a causa da enfermidade. O conhecimento miasmático permite acompanhar a 
evolução do caso, se está evoluindo bem, ou seja, para a cura. Esse método também permite tratar 
de qualquer espécie animal, e oferecer a eles uma qualidade de vida melhor. O caso se inicia com a 
escolha  do  medicamento  pelos  sintomas  apresentados  no  momento  como:  ressentir-se  das 
ocorrências  passadas  desagradáveis,  aversão  à  companhia,  emagrecimento  e  tristeza.  Com  a 
evolução do caso o medicamento escolhido foi confirmado como o correto não só por resolver os 
problemas clínicos da paciente, mas também pela correspondência dinâmica ou seja sua maneira de 
sentir e atuar corresponde a do medicamento escolhido: Um dia começou a se afastar não aceitava 
mais a comida na mão, só aceitava se o proprietário jogasse no chão e assim mesmo não comia 
muito. Natrum muriaticum tem esse tema da independência porque não quis depender para 
conservar-se na vida do poder conservador de Deus; que o dá por misericórdia. Ele quer 
conserva-se  por  si  mesmo.  Em  um  outro  momento  de  sua  vida  apresentou  o  seguinte 
comportamento: Ela começou a tomar conta dos cachorros, deitava com eles, ficava catando eles, 
tentava  colocá-los  em  baixo  de  suas  asas  se  algum  gato  se  aproximasse  ela  atacava,  quando 
colocávamos a comida para ela, se os cachorros fossem comer ela saia deixava eles comerem e 
ficava  tomando  conta  para  que  ninguém  se  aproximasse.  Natrum  muriaticum egotrófico  vai 
demonstrar que é doador de vitalidade, de misericórdia e de conservação não só dele como 
dos outros. É ditador para que os outros aceitem seu papel de mão que os conduzem pela vida 
ou que os conserva nela.  Como veremos através desse caso clínico tendo um modelo que nos 
permita entender o medicamento e o paciente não só em seus sintomas, mas na razão de ser de cada 
um deles podemos tratar qualquer espécie de animal e oferecer a eles uma qualidade de vida melhor 
para que eles possam alcançar seus altos fins de sua existência.

 

Histórico

Cocota foi encontrada caída em um buraco na beira da estrada.
Ela  ainda  era  uma franga,  frágil,  muito  magra  e  assustada,  muito  arisca,  não  gostava  da 

aproximação.
Com o passar dos dias foi ficando cada vez mais isolada, em um canto, muito triste, tinha 

dificuldade respiratória, apresentava uma secreção em sua garganta que dificultava sua respiração e 
sua alimentação, não estava conseguindo comer nada, ficava em seu poleiro com o peito apoiado e 
o bico aberto,  estava bem magra com o peito seco,  com urina aumentada.Esses sintomas eram 
sugestivos de micoplasmose.

Diagnosticou-se  homeopaticamente  que  esta  galinha  estava  no  miasma  egolítico, 
completamente entregue ao seu sofrimento.(triste, isolada, emagrecendo, sem poder e sem querer se 
alimentar, parada em um canto como que pensativa).

Além de analisarmos seus sintomas físicos temos que fazer essas perguntas: Mas qual seria o 
seu sofrimento? O que teria deixado essa galinha assim?



 Não devemos ter  preconceito  e  nos  prendermos ao fato de  uma galinha  ter  um cérebro 
pequeno e servir de alimento, já que como veremos e comprovaremos com esse caso, ela e todas as 
outras têm sua individualidade, ou seja, uma maneira própria de sentir e atuar nesse mundo.

Sabe-se que provavelmente ela deve ter caído de um caminhão onde estaria indo para o abate 
ou  deve  ter  escapado de  um sacrifício  em ritual  afro-brasileiro  já  que  foi  encontrada  em uma 
esquina na beira de uma estrada movimentada. Só esse fato já representa um trauma real para essa 
galinha, mas em sua individualidade como essa estaria percebendo esse fato?

Levou-se em consideração os seguintes sintomas:
Dwells  past  disagreeable  occurrence,  on (ressentir-se  das  ocorrências  passadas 

desagradáveis).
Company aversion to (aversão à companhia).
Emaciation (emagrecimento).
Sadness (tristeza).

O  fato  de  estar  triste,  isolada,  emagrecendo  (secando)  e  provavelmente  remoendo, 
ressentindo-se  de  fatos  passados  nos  levou  a  dar  o  medicamento  homeopático  Natrum 
muriaticum.

No dia seguinte ela estava muito melhor, já estava comendo, com a respiração bem melhor, 
menos assuntada, mais próxima. Foi melhorando a cada dia.

Sua integração com a família foi total. Quando chamada, ela se apresenta, passou a comer na 
mão de pessoas com quem convivia, ficou livre e feliz no quintal.

Ficou bem até que um dia  começou a se afastar  não aceitava mais a  comida na mão, só 
aceitava se fosse administrada no chão e assim mesmo não comia muito.Custava a sair do poleiro e 
sua respiração estava novamente alterada.

Ao notar seu comportamento pude comprovar que o medicamento prescrito anteriormente 
pelos sintomas já mencionados se confirmavam dinamicamente.

Natrum muriaticum tem esse tema da independência porque não quis depender para 
conservar-se na vida do poder conservador de Deus; que o dá por misericórdia. Ele quer 
conserva-se por si mesmo.

Foi prescrita uma nova dose do medicamento.
Ela melhorou de imediato voltando a suas atividades normais, voltou a aceitar a presença das 

pessoas que convivia e a comida a ela oferecida.

Mas um tempo se passou, houve um fato novo na vida dessa galinha, o nascimento de 7 cães. 
Esses animais nasceram e foram crescendo próximos a ela.

Ela começou a tomar conta dos cães, deitava com eles, ficava catando-os , tentava colocá-
los em baixo de suas asas e se algum gato se aproximasse ela atacava, quando colocávamos 
comida  para  ela  se  os  cães  fossem comer  ela  se  retirava,  deixava  eles  comerem e  ficava 
tomando conta para que ninguém se aproximasse.

O que no começo era engraçado, divertido, diferente aos olhos leigos logo se transformou em 
algo perigoso e exagerado para a vida desta galinha.

Até que um dia, a galinha foi encontrada machucada com uma ferida enorme no pescoço, 
havia  perdido muito sangue,  mas mesmo assim estava próxima de seus filhos caninos que por 
inocência haviam agredido-a.

As lesões eram tão intensas que parecia estar tudo perdido e que dessa vez nada poderia ser 
feito por ela, mesmo assim, foi administrado outra dose do medicamento Natrum muriaticum que 
mais uma vez se confirmava como medicamento dela.  Pois ela  foi  melhorando e aquela ferida 
enorme cicatrizou completamente. 

Natrum  muriaticum egotrófico  deseja  demonstrar  que  é  doador  de  vitalidade,  de 
misericórdia e de conservação não só dele como dos outros.  é ditador para que os outros 
aceitem seu papel de mão que os conduzem pela vida ou que os conserva nela.



Essa galinha em sua egotrofia tentava cuidar e conservar até animais diferentes de sua espécie.
Quando ela ficou totalmente curada de sua ferida também ficou curada de sua egotrofia sua 

forma exagerada de reagir a uma perda imaginária.
Hoje ela ainda gosta de ficar próxima aos cães e sempre que eles permitem, ela os cata, mas 

isso não está da maneira exagerada que a tornava escrava de suas ações.
Essa  história  demonstra  que  tendo um modelo  que  permita  entender  o  medicamento  e  o 

paciente não só em seus sintomas, mas na razão de ser de cada um deles pode-se tratar qualquer 
espécie animal e oferecer a eles uma qualidade de vida melhor.

Todos os animais, todas as galinhas merecem uma vida onde possam alcançar os altos fins de 
sua existência. Por tudo isso, pode-se considerar a COCOTA uma galinha de muita, muita sorte.
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