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Medicamento: Natrum sulphuricum                                                            Versão 5: 24/03/16 
Hipótese por:  Masi Elizalde  Escola Kentiana do RJ/ IHJTK, 1993. 

 

Descrição: O Sulfato de sódio não se encontra no interior das células, somente nos 
líquidos intersticiais. Tem como função descongestionar o organismo, eliminar as 
toxinas do metabolismo, desintoxicar o organismo e ativar o fluxo biliar. Como 
outros sulfatos alcalinos é um forte catártico. A ação de Nat-s é oposta à de Nat-m; 
ambos têm a propriedade de atrair água, mas para diferentes propósitos: Nat-m 

atrai água para ser usada pelo organismo, enquanto Nat-s atrai água e protege a sua eliminação do 
organismo. 
 
Hipótese: Atributo Divino Invejado – PROVIDÊNCIA         
Temas Principais - PRUDÊNCIA / PROVIDÊNCIA / ÊXITO 
 
Masi Elizalde – A Psora Primária se traduz na incerteza da alma racional do homem atual sobre a 
existência de Deus, sobre a realidade histórica de seu passado de perfeição e bem-aventurança, sobre 
a possibilidade futura de recuperá-las e certeza de sua condição eterna. A Psora Primária Latente é 
aquela em que a correta resolução do conteúdo conflitivo da imaginação faz cessar a angústia, ou 
quando a mesma desaparece por ação terapêutica, permitindo que, em um segundo momento, a 
consideração equânime da incógnita imaginativa, junto com a aquisição dos conhecimentos 
necessários para resolvê-la, impeça seu retorno. A Psora Primária Vigente é aquela em que o 
conteúdo da imaginação é vivido com angústia e não está resolvido, ou é mal resolvido. (Elizalde, M. 
Acta 3 do IIAEHJTKent, 1985) 
 
Núcleos da Psora Primária 
Transgressão - Invejou a PROVIDÊNCIA DIVINA. 
Perda - da Prudência (capacidade de eleger os meios adequados).  
Temor ao Castigo - Nada lhe sai bem (deixa de ser o herói – perde o dedão do pé D).  
Nostalgia – da passividade da natureza, se deixar levar.  
Justificativa – nada lhe dá certo porque é azarado; o mundo é uma loteria.  
Reconciliação – “O acaso vai me proteger”. 
 
Dinâmica Miasmática 
P. Secundária – Incapacidade de se entregar à Providência Divina. Medo de se deixar levar pelo 
acaso, de deixar fluir, pois pode lhe causar um Dano.  
P. Terciária Egotrófica - É o indivíduo que tem que provar que consegue ter sucesso porque sabe 
prever; exibe sua infalibilidade.  
P. Terciária Egolítica - Sente que nunca vai ter êxito ou nega seus sucessos (lenha na fogueira).  
P. Terciária Alterlítica – desanima ou atrapalha os outros para conseguir chegar a um fim. 
 
Considerações de Masi Elizalde: 
Natrium sulphuricum não tem ilusão que vai fracassar, tudo realmente lhe sai mal. Deseja as coisas, 
sabe o que deve conseguir, mas não sabe arbitrar os meios para conseguir seus objetivos. Ele não 
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sabe julgar e decidir, não tem PRUDÊNCIA; não duvida da bondade do objetivo como Anacardium, não 
tem dúvida do que é bem ou mal, mas sim, não sabe arbitrar os meios. Ele não consegue chegar a um 
fim porque a sorte não o favorece. A vida é uma loteria: ele faz, mas não tem sucesso. O problema de 
Nat-s é no 8º passo do Ato Humano para conseguir um fim. (Ver texto – Os 12 Passos do Ato Humano) 
 
GEMASI - PROVIDÊNCIA vem de PROVER = ver antecipadamente. PRUDÊNCIA é a qualidade humana 
que corresponde à PROVIDÊNCIA Divina; é a virtude pela qual a razão humana delibera os meios, a 
conduta a seguir para chegar a um fim determinado. 
 
Keynotes: 
HE – Intr. - Chamado de sal miraculoso; usado como laxativo nas afecções inflamatórias e purgativo 
(catártico); usado como diurético e laxativo. Policresto usado em constituições hidrogenoides, 
leucemia e trombose. 
HE 15 - Problemas mentais aparecendo após quedas ou outros traumatismos na cabeça. 
 
OUTROS AUTORES 

VA1 - Melancolia profunda, com acessos de tristeza e crises periódicas de mania.  Agrava pela 
mudança de tempo  e  pela   chuva.   Tímido, impressionável, chora pela música. Irritável, não quer 
falar ou que lhe falem.  Transtornos mentais  após  traumatismo  na  cabeça   e moléstias persistentes 
após queda. 
KE1 - Compartilha das propriedades de Natrium muriaticum e Sulphur. Um dia se tornará um 
remédio frequentemente  indicado.  Sintomas da família dos Natrium: melancolia, grande tristeza, 
desalento, desejo de morte, fastio da vida, irritabilidade e temor por música, pranto e tristeza por 
música. Deve dominar-se para não suicidar-se. 
HE  - Constituição hidrogenoide - sicose - sente toda mudança do seco para úmido; não pode tolerar 
ar marítimo, nem comer plantas que crescem perto da água; sente-se melhor em dia seco; 
constituição  em  que  o veneno gonorréico é mais pernicioso. 
HO - O Sulfato de sódio é usado pela medicina oficial como purgativo.  Os íons Na e So4 são retentores 
de água causando embebição tecidual e levando ao estado hidrogenoide.  É o remédio  da  Sicose  e  
dos traumatismos cranianos.  A retenção e a infiltração de água são acompanhadas de retenção de 
toxinas. O organismo tentará eliminar o excesso de água por crises ou descargas,  diarréia  ou  
poliúria.  A peridiocidade de retenção ou eliminação (de água e toxinas) é uma característica 
importante.  Tem a mentalidade de um intoxicado crônico: depressão, inquietude, aversão a falar ou  
que  lhe  falem, desgosto por tudo, de todo  trabalho  psíquico ou intelectual, da vida. Periodicidade 
com fases de apatia e impulsividade.  É o indivíduo que piora pela umidade, à beira mar ou rio, pelo 
vapor do banheiro, por tudo que é aquoso (frutas, legumes, peixe).  Melhora pelo tempo seco quente 
ou frio. 
VOI - O paciente Nat-s tem uma sensação muito particular de sentir-se separado da família, com 
sensação de ser desprezado e sem estima. Sensação permanente de desgraça e sensibilidade pela 
música.  
O. CIPOLLA - Transtornos por vexação, provocação e honra ferida. É muito violento e briguento, com  
sentimentos  de  ódio e vingança. Suicida  em potencial, aceita companhia por temor de ferir-se, dar-
se um tiro. Sente que nunca triunfa que nada lhe sai bem e não sabe por quê. Devemos agregar ao 
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repertório: Rumina suas penas em silêncio. (Acta Homeopathica Argentinensia nº 29/30). 
 

SIMBOLOGIA 
  
Música – Epitáfio (autoria – Sérgio Britto) – “... O acaso vai me proteger, enquanto eu andar 
distraído...”. 
 
Aut MATÉRIA MÉDICA 

 
 
AL1 5 
AL1 12  
AL1 862  
AL1 857 
AL1 858 
AL1 859 
AL1 860 
AL1 861 
 
 
 
AL1 2 
AL1 3 
 
AL1 4 
 
 
AL1 1 
AL1 7 
AL1 8 
AL1 10 
AL1 11 
 
AL1 13                  
AL1 876 
HE 15   
 
 
AL1 6 
AL1 864   
 
AL1 866 
 
AL1 868 
AL1 869   
AL1 870   
AL1 871   
HE  15 
HE 31 

TEMATICA 1 - EXITO / SUCESSO / DESESENCORAJADA  
Muito DESESENCORAJADA (disheartened), cansada da vida, desespera de melhorar. 
Nada do que ela empreende dá certo (succeeds well), e ela não sabe por quê. 
Sonho ansioso que sacerdotes haviam descoberto que ele  havia cometido crimes. 
Sonhos de jardins, flores, deliciosos picnics. 
Sonho que ela comprou um belo buquê de flores no mercado. 
Sonho que um cortejo de casamento passou por ela (sucesso?) 
Sonho de loteria; ele viu os números que tinha tirado. 
Somente sonhos ansiosos; por exemplo,  que  ela  derramou  banha fervente no  fogo (*) 
(*) usa o meio errado e não tem sucesso 
 
TEMATICA 2 - ALEGRIA / TRISTEZA / MÚSICA 
Ela se sente ALEGRE, humor feliz; particularmente após evacuar. 
A MÚSICA a afeta muito; deixa-a melancólica, como se fosse chorar, embora fosse música alegre e dançante 
(HE-15) 
Lacrimosa, pensa somente em coisas TRISTES. 
 
TEMATICA 3 - IRRITABILIDADE / MAU HUMOR / ALTERNÂNCIA 
Taciturno, fala pouco, está de uma maneira geral IRRITAVEL. 
Muito IRRITAVEL, deprimido, mal-humorado. 
Grande IRRITABILIDADE; ela não gosta de falar ou que lhe falem, particularmente pela manhã (HE-15) 
Muito MAL HUMORADO e rabugento. 
Muito sensível, mesmo pela manhã, e facilmente se inflama (flying into a passion), que desaparece à tarde. 
Durante a manhã do primeiro dia, ele parece de ótimo humor, está alegre; este estado muda para um 
temperamento irritável  e  irado no 3º ou 4º dia. 
Sonho de uma briga em multidão (mob fight), na  qual  ele  se envolve (engaged). 
Melancolia com ataques periódicos de mania. 
 
TEMATICA 4 - INFORTUNIO / DANO / QUEDA / CAIR 
Grande medo, com pavor de um INFORTUNIO (misfortune) 
Sonho que uma madeira estava flutuando por uma corrente abaixo nas vizinhanças e que poderia causar 
muito DANO (damage) (**) 
Sonho de uma grande extensão de AGUA, dentro da qual sua filha caiu, e então grita por socorro. 
Sonho que caiu de uma altura, o que a fez levantar-se bruscamente. 
Sonho que ela estava voando no ar, e sempre com medo de cair no chão. 
Sonho, após meia noite, que foi arremessada de uma carruagem. 
Sonho que um conhecido ia cortar o DEDÃO DE SEU PÉ DIREITO***; o medo o acordou e ele sentiu uma dor  
violenta,  como  se  facas estivessem  transpassando seu dedo. 
Saciado da vida, tem que usar todo seu autocontrole para evitar atirar em si mesmo 
Sensação como se a fronte fosse explodir 
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HE 31 
HE 31 
HE 31 
HE 31   
HE 31 
 
 
 
 
AL1 872   
AL1 873 
AL1 874 
AL1 875 
 
 
AL1 864   
 
AL1 865 
AL1 866 
 
 
 
AL1 863 
AL1 867 

Sensação como se um parafuso/hélice (screw) estivesse vindo em sua direção 
Sensação como se o topo da cabeça fosse rachar 
Sensação como se o cérebro estivesse solto e caísse para a têmpora E 
Sensação como se o cérebro fosse esmagado (crush) em um torno ou sendo corroído (gnawing) 
Dores violentas na base do cérebro, cabeça e nuca 
(**) Se a madeira vai rio abaixo (ao ACASO) pode causar dano. Se não se deixa levar fracassa (encalha) 
(***) Se ele tem o dedão do pé D, tem origem excepcional.  
 
TEMATICA 5 – INSULTOS / DESPREZO 
Sonho que sua filha a tinha aborrecido 
Sonhos vexatórios que um jovem  senhor,  seu  conhecido,  a  havia desprezado 
Sonho que ele estava muito ferido e  ofendido  porque  tinha  sido insultado. 
Sonho que insultos o excitaram tanto que ele começou a brigar 
 
TEMATICA 6 – ÁGUA / FLUTUANDO / NAVEGANDO / FLUXO 
Sonho que uma madeira estava FLUTUANDO por uma corrente abaixo nas vizinhanças e que poderia causar 
muito DANO (damage). 
Sonho que ela estava NAVEGANDO no Danúbio, e estava com  muito medo (***). 
Sonho de uma grande extensão de ÁGUA, dentro da qual sua filha caiu, e então grita por socorro (****). 
(***) Ir no FLUXO é perigoso    (****) A água é o perigo, o ACASO, a PROVIDÊNCIA. 
 
TEMATICA 7 – DOENÇA 
Sonhou que um senhor que ela conhecia permanecia doente em sua casa 
Sonho que sua filha tinha sido afetada por paralisia, o que a assustou tanto que ela acordou coberta por 
transpiração. 
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