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Diagnóstico Diferencial das Coreias (segundo Lathoud) 

 

Outros medicamentos podem ser evocados ao lado de Agaricus muscarius para o tratamento da 

Coréia. Os principais são: 

 Arsenicum álbum - é útil em casos obstinados de Coreia. Além de suas grandes características, 

notamos que tem uma sensação de inquietude nas pernas, é obrigado a mudar de lugar sem parar 

os pés ou se deslocar para ter melhora. 

 Cimicifuga racemosa - está indicada na Coreia quando os movimentos afetam, sobretudo, o lado 

esquerdo, quando a doença está associada à mialgia, ou quando é a consequência de uma 

influência do deslocamento uterino. 

 Crocus sativus - é o remédio dos histéricos; apresentam movimentos coréicos de certos grupos 

musculares. 

 Cuprum metallicum - está indicado nas Coreias periódicas, com movimentos convulsivos 

começando nos dedos, nos artelhos e nos pés, para se propagar em seguida progressivamente a 

todo o corpo. 

 Ignatia amara - é útil na coreia de origem emocional. 

 Mygale avicularia - apresenta o seguinte quadro sintomático: sujeito com tendência a fraqueza 

mental ou depressão; queixa-se de uma dor em peso ao nível da fronte; tem contrações, espamos 

constantes dos músculos dos braços ou das pernas, de preferência à direita. Enfim, o controle 

muscular deixa de existir: quando tenta colocar a mão na testa e chega próximo ao objetivo, sua 

mão é violentamente projetada para frente, para trás, ou para o lado. Quando faz um esforço para 

falar, as palavras saem bruscamente, são explosivas. 

 Stramonium - está indicado na Coreia violenta: a expressão do rosto muda continuamente, às vezes 

ri e às vezes parece espantado. Estende a língua rapidamente, a cabeça se movimenta tanto para 

frente como para trás. Torções espasmódicas de todo corpo, as extremidades movimentam-se sem 

parar; contrações espasmódicas dos músculos jogando-o de um lado a outro, ou provocam 

movimentos giratórios e graciosos. Os músculos de todo o corpo estão em movimento constante. 

Pode ter gagueira; se a mente estiver comprometida o doente se assusta facilmente, fica 

aterrorizado ou em posição de orar; frequentemente, quando deitado, levanta espasmodicamente 

a cabeça do travesseiro. 

 Tarentula hispanica - tem tremores em todo o corpo e às vezes estes movimentos são tão violentos, 

que deve permanecer deitado. Pode apresentar Coreia, especialmente, localizada no braço e na 

perna direitos. Os movimentos persistem mesmo durante o sono, agravam pelo exercício e pelo 

toque, e melhora pela música. 

 Veratrum viride - oferece também na sua sintomatologia contrações musculares coréicas e é útil 

quando as outras características do remédio estão presentes. 
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 Zincum metallicum - é o remédio das Coreias que aparecem à noite, depois de um susto ou após a 

supressão de uma erupção. Movimentos e tremores nos músculos, que pioram à noite, após ter 

bebido vinho ou durante o repouso, com agitação constante dos pés. 

 Zizia áurea (Thaspium aureum) - está indicado nos casos onde os movimentos coréicos continuam 

mesmo durante o sono. 

 
 


