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Medicamento: Palladium                                                                
Hipótese de: Masi Elizalde Escola Kentiana do RJ/ IHJTK, 1988. 

                                                                                                                                                          Versão 6: 09/07/2015 
 

 Descrição: é um metal sempre presente nos minérios de platina e ouro. É o 
único metal com ponto de fusão tão alto quanto platina. Seu nome deriva do  
asteróide  Pallas  que   foi descoberto na mesma época (1803) e,  que, por sua 
vez recebeu o seu nome da deusa grega Pallas-Atena. É o mais reativo (e 
menos nobre) dos elementos do grupo da Platina, com a qual se associa 
normalmente, encontrando-se na Rússia, Canadá, África do Sul. Utilizada na 

fabricação de dispositivos eletrônicos com aplicação na área de telecomunicações, como catalisador 
nas indústrias químicas, petroquímicas e farmacêuticas, e ainda em joalherias para fabricar ouro 
branco (liga de ouro e paládio). Usado para cobrir a prata, pois não é afetado pelo hidrogênio 
sulfurado. Em Medicina já foi usado para tratar tuberculose, mas abandonado em função de seus 
graves efeitos colaterais. Foi experimentado e introduzido como medicamento homeopático por Hering 
em 1850. 
 
Hipótese: Atributo Divino Invejado – A NATUREZA DO PAI  
Temas Principais – APARECER / APRECIAÇÃO/ BAJULAÇÃO /GRANDE /FRACO /QUEDA / A 
FUNÇÃO GERATIVA / REPRODUÇÃO 
 
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 ou Culpa – Recusou ser uma imagem imperfeita de Deus, sem poder jamais chegar à 
igualdade.  
Perda – Da sociabilidade, da atenção dos outros (sente-se negligenciado). Da noção exata do tempo: 
o tempo parece mais lento. Da capacidade de raciocínio e de decisão: ele está tão cansado que não 
consegue mais falar, decidir, pensar, trabalhar. A cabeça e o corpo estão embotados. Da capacidade da 
percepção exata do seu corpo: sente o seu corpo ou partes dele grande demais, a cabeça dos fêmures 
se desencaixam, os dentes são mais longos, a barba não está crescendo, está cheio de “algo”, um corpo 
estranho, bolhas de ar, que está sendo rasgado, arrancado e dilacerado por mordidas de animais; o 
útero está caindo, o ovário incha e dói.  
Temor ao Castigo - Tem medo de que algo horrível aconteça e imagina más notícias. Medo de 
enlouquecer. 
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Justificativa - Ele se justifica pela exaustão física e mental que não o deixa fazer nada: falar com os 
outros, trabalhar, tomar uma decisão.  
 
Dinâmica Miasmática 
P. Secundária – Ele se sente negligenciado, sente que não poderá suportar ou se acomodar com 
nada, mesmo que algo de bom aconteça; tudo o que os outros dizem ou façam o deixa de mau humor e 
impaciente - o tempo lhe parece longo; ele treme; sua face e seu olhar mudam de expressão, como se 
ele tivesse perdido a cabeça; ele é incapaz de falar uma língua estrangeira que ele conhece bem.  
P. Terciária Egotrófica – Em Egotrofia Franca - Ele ama aprovação e bajulação; controla sua 
irritação, sua impaciência e sua vontade de bater na cara de qualquer um. Sobrepuja-se às pessoas, 
deseja ser adulada, como se tivesse em grande altura. Sonha com grandes edifícios, grandes escadas e 
muitos aposentos. Em Egotrofia Mascarada – Ela tenta parecer o mais amável possível, esquece-se de 
qualquer dor em um acontecimento social. Ele é paciente unicamente com as crianças, para quem o 
adulto é de imediato admirado: elas não o subestimam, não o insultam, ele é grande.  
P. Terciária Egolítica – Ele desiste de parecer bom e amável, faz caretas e  cara de selvagem. Não quer 
falar, não aguenta mais fazer qualquer esforço, quer deitar, fica inerte e indeciso, sem conseguir 
trabalhar.  
P. Terciária Alterlítica – Ele é atrevido, impertinente, utiliza uma linguagem enérgica, com expressões 
fortes e violentas e até tem vontade de “bater na cabeça de alguém”. 
 
Considerações de Masi Elizalde (Nov/99 – SP) - Está muito bem descrito na Matéria Médica de 
Margaret Tyler: Palas Atenea rodeada por seus súditos. Palladium quer ser reverenciado, um pouco 
como Lachesis. Mas seu desejo de ser reconhecido é tal, que não lhe interessa que mintam para ele: ele 
quer a adulação. Sabe que estão mentindo para ele, mas ele quer receber essas mostras de 
reconhecimento, o fazem sentir-se feliz. Palladium tem esse desejo de reconhecimento, de ser 
admirado, mas com uma condição singular: quer que lhe falem, que o admirem, embora ela saiba que 
não é verdade. Gosta da adulação. Lachesis não quer ser adulado senão realmente admirado, não se 
conforma com a adulação. A admiração de HAMAMELIS? Hamamelis, exceto sua necessidade de 
respeito, que é diferente de admiração. E a veneração, a reverência? Fazer uma reverência (reverência, 
neste contexto, significa “inclinar-se diante de outro”) é respeitar os outros. No lugar de ser respeitado, 
está obrigado a respeitar os outros com a reverência.  
 
 OUTROS AUTORES 

 
VI 
 
 
 
 
 
 

PALLADIUM busca, em sociedade, chamar a ATENÇÃO, BRILHAR, causar impacto nos demais, 
porque tem uma grande necessidade de aprovação, que o ADMIREM, o ADULEM, o 
LISONJEIEM. Se não consegue, sente-se muito humilhado, seu amor próprio sente-se muito 
ferido, ofende-se facilmente, chora e crê realmente que não lhe dão ATENÇÃO (ou a suficiente 
ATENÇÃO, que crê que se lhe deve), sente-se insultado, ignorado, desprezado ou desatendido. 
É orgulhoso e pode chegar a ser depreciativo e insolente. Tem elevada opinião de si mesmo.  
Muito agitado e excitado em sociedade; tenta parecer amistoso e após reuniões (festas) ou 
conversações, fica  muito  esgotado  e  com sensação de cérebro vazio. Alucinações: que é 
muito ALTO, que o corpo é OCO, que vai ficar louco, que o tempo passa muito lento, que não 
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pode TOCAR nada. 
 

 Aut. SIMBOLOGIA / MITOLOGIA  
 

JR 
 
 
 
 
 

PALAS ATENA (Minerva) - Nasceu do cérebro de Zeus sem precisar de mãe, mas foi bandonada por 
Zeus, porque seu segundo filho seria destronado.  Cuidava dos lugares altos, de maior hierarquia; 
protetora das acrópoles. Virgem - condição para soberania guerreira. Só podia ter relação com seus 
filhos. MEDUSA foi transformada por Palas Athena (Minerva) em horripilante criatura com a cabeça 
cheia de serpentes no lugar dos maravilhosos cabelos que possuía, por ter se gabado de sua beleza 
como superior à da deusa (ver Lac-c). Medusa cometeu ainda o sacrilégio de entregar-se a Posseidon 
(Netuno) no templo de Minerva. Segundo consta, Medusa desafiou Athena na escadaria do templo 
(Lac-c tem medo de cair de escadas e Pall sonha que sobe escada). Medusa teve sua cabeça cortada 
por Perseu que entregou a Athena que a colocou no seu bastão. 
 

 MATÉRIA MÉDICA – TEMAS  

 
 
AL1  1 
HE  
 
 
 
AL1 5 
 
 
 
HE  
 
 
HE  
 
 
 
HE  
 
HE  
 
 
 
 
HE  
HE  
 
 
 
HE  
HE  
 
AL1 104 

TEMÁTICA 1 – LINGUAGEM HORRÍVEL/ EXPRESSÕES VIOLENTAS / IRRITABILIDADE /IMPACIÊNCIA / 
MAU HUMOR  
Forte inclinação a usar uma linguagem horrível e expressões violentas. 
Tudo que você diz ou faz a deixa de mau humor, ela treme, sua expressão muda, seus olhos também, como se 
fosse enlouquecer. 
 
TEMÁTICA 2 – PACIENTE SOMENTE COM SEU FILHO 
Ela está mal humorada: sente como se não pudesse suportar ou tolerar qualquer coisa, sem que nada tivesse 
acontecido. O seu filho é a única pessoa com quem não está impaciente. 
 
TEMÁTICA 3 - TEIMOSIA 
Ela tenta parecer o mais amável possível, mas é teimosa. 
 
TEMÁTICA 4 - LENTIDÃO DO TEMPO 
O tempo parece-lhe mais longo, como se houvesse mais tempo; quando olha para o relógio, menos tempo se 
passou do que ele esperava. 
 
TEMÁTICA 5 - DIA SEGUINTE. 
Eles dão muito valor à opinião dos outros e dão muita importância ao que os outros estão pensando, já que são 
muito excitáveis em sociedade e suas queixas estão piores no dia seguinte.  
Dor no ovário direito, urgência para urinar com micção escassa, e sensação de peso e de bearing down na pelve, 
> deitando-se; prolapso do útero; esquece-se de qualquer dor num acontecimento social, mas está < no dia 
seguinte;  
 
TEMÁTICA 6 - CASA  
Ele está tão cansado que cambaleia ao entrar no quarto. 
Sonha todas as noites, principalmente ao amanhecer, com casas e edifícios ao lado dos quais ele se encontra ou 
nos quais ele fica em frente a uma janela ou anda por escadas largas através de muitos quartos.  
 
TEMÁTICA 7 – FORA / AR LIVRE.  
Quando anda na rua ao anoitecer parece-lhe que cresceu.  
Pontadas no peito e dificuldade de movimento no braço desaparecem ao andar ao ar livre; cada passo dói-lhe 
na virilha. 
Extremidades Superiores – Dor em repuxo no antebraço esquerdo, como se incapacitante, mais do lado do 
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HE  
HE 
 
 
HE  
 
 
 
 
HE  
 
 
 
HE  
HE  
 
 
HE  
 
 
HE  
 
 
HE  
 
HE  
HE  
 
 
 
HE  
HE  
HE  
 
 
 
HE  
 
 
AL1 121 
 
HE  
HE  
 
 
 
HE  
HE  
 

radio, que desaparece ao ar livre (sétimo dia).  
 
TEMÁTICA 8 - SER NEGLIGENCIADO / ORGULHO FERIDO/ SER APRECIADO / BAJULADO 
Imagina-se negligenciado; orgulho ferido.  
Sente-se melhor em sociedade e gosta de ser bajulado.  
 
TEMÁTICA 9 - ESCADA 
Sonhos todas as noites, particularmente perto da manhã, de casas e edifícios, ao lado dos quais ele permanece, 
ou nos quais ele fica diante de uma janela ou VENCE FACILMENTE (walk over) amplos degraus (ESCADA), por 
muitas salas. 
 
TEMÁTICA 10– COMPANHIA 
Eles dão muito valor à opinião dos outros, e dão muita importância ao que os outros estão pensando, desde que 
são muito excitáveis em sociedade e suas queixas são piores no dia seguinte. 
 
TEMÁTICA 11 - IMPORTÂNCIA DA OPINIÃO DOS OUTROS 
Eles dão muito valor à opinião dos outros e dão muita importância ao que os outros estão pensando.  
(…). Rápido, excitável, gosta muito da boa opinião dos outros.  
 
TEMÁTICA 12 - ALGO TERRIVEL VAI ACONTECER 
Sente dor no abdome após a menstruação, com medo e apreensão de que algo horrível irá acontecer.  
 
TEMÁTICA 13 - MÁS NOTÍCIAS  
Más notícias fazem seus sintomas piorarem.  
 
TEMÁTICA 14 – FADIGA /EXAUSTÃO /FRAQUEZA 
Extremamente cansado ao anoitecer: sente-se mentalmente vazio; está avesso a falar uma língua estrangeira 
que em outros tempos ele falava fluentemente; é um esforço demasiado, não agüenta mais. 
Sensação cansada na região lombar. 
Incontrolável sonolência às 15h, durante quase uma hora (...) estranhamente sonolento ao anoitecer; muito 
cansado e indisposto para o trabalho, na primeira oportunidade ele se deita. 
 
TEMÁTICA 15 - EMBOTAMENTO E  ENTORPECIMENTO (DULNESS/ NUMBNESS) 
Embotamento doloroso na cabeça com pontadas pra lá e pra cá do lado esquerdo; ao meio-dia.  
Sensação no braço esquerdo como se estivesse dormente.  
As sensações de embotamento e entorpecimento são sentidas em todos os órgãos/sistemas e são geralmente 
dolorosas  
 
TEMÁTICA 16 -  SENSAÇÃO DE PESO / QUEDA 
Sensação entorpecida na testa, como se um peso estivesse estendido no cérebro; cada expiração está 
acompanhada de uma sensação como se este peso fosse empurrado do occipital para a testa; ele ocupa a porção 
central do cérebro.  
Dor no ovário direito, urgência para urinar com micção escassa, e sensação de peso e de bearing down na 
pelve, > deitando-se; prolapso do útero (...).  
Generalidades – Sente-se pesado, com os membros cansados, inerte e indeciso, pela manhã (terceiro dia).  
As sensações de peso e de queda são ressentidas na cabeça, fronte, olhos, mas principalmente no abdome, na pelve e 
nos órgãos genitais femininos. Somente Allen relata uma sensação geral de peso.  
 
TEMÁTICA 17 -  “EVENING” (MODALIDADE) x  MANHÃ (MODALIDADE) 
Indeciso, pela manhã.   
Palladium apresenta muitos sintomas particulares ao anoitecer, mas seus sintomas gerais de cansaço e sonolência 
são muito marcantes.  
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AL1 53 
AL1 37 
 
HE  
 
HE  
HE  
HE  
 
 
HE  
HE  
 
 
HE  
AL1 38 
 
 
 
AL1 86 
 
HE  
HE  
 
HE  
 
 
 
HE  
 
 
 
AL1 26 
 
 
 
HE  
 
 
HE  
 
 
HE  
 
 
 
 
HE  
 
HE  
HE  

TEMÁTICA 18 -  EXPANSÃO/ PARTES AUMENTADAS (IMAGINAÇÃO) x DIMINUIR 
Ao andar na rua ao anoitecer, parece-lhe que ele cresceu.  
Sensação como se os incisivos superiores fossem mais compridos e lançados para frente, chocando-se com o 
lábio inferior, de forma desagradável.  
Ao fazer força (como se para evacuar), mas não ao andar, sensação como se as cabeças dos fêmures fossem 
empurradas para fora dos seus encaixes e expandidas, mais à esquerda. (AL1 114). 
(…) Sensação como se o abdome fosse maior, imediatamente.     
Ele acha que percebeu uma diminuição acentuada do crescimento da sua barba (sexto dia).  
O crescimento das suíças (costeletas) está notavelmente mais lento.  
 
TEMÁTICA 19 - INCHAÇO  
Inchaço e enduração do ovário direito, com sensibilidade e dor como por um tiro indo do umbigo para a pelve.  
Lado direito do abdome inchado; 
 
TEMÁTICA 20 -  VIBRAR/ CHACOALHAR / BALANÇAR (SENSAÇÃO COMO SE) 
Plenitude na testa, como se o cérebro fosse chacoalhado.  
Dor de cabeça < à tarde, ela tem que deitar, não consegue adormecer por muito tempo; violento batimento no 
corpo; sensação como se a cabeça fosse balançada para lá e para cá de trás para frente, após o sono.  
 
TEMÁTICA 21 - CORPO ESTRANHO/ “ALGO”/ OBJETO. 
Dor estranha na garganta, sensação ao engolir como se algo estivesse pendurado perto do osso hióide ou 
como se uma migalha de pão estivesse ali alojada;  
Ao expirar, sensação como se algo fosse empurrado para dentro da cabeça;  
Notou há vários dias e principalmente hoje, uma sensibilidade do segundo incisivo superior esquerdo, sente-o 
como se fosse um corpo estranho morto.  
(...) na porção inferior da escápula e na mesma altura na coluna vertebral, uma dor em pressão como se um 
objeto rombudo estivesse sendo pressionado lentamente contra a espinha (...); (HE 75, HE 171, Al 41). 
 
TEMÁTICA 22 – BOLHAS DE AR 
(...) uma dor peculiar como se bolhas de ar pressionassem com força pelos intestinos, para cima, antes do meio-
dia;  
 
TEMÁTICA 23 -  PONTADAS / PICADAS / FERROADAS / DORES COMO POR UM TIRO 
Apesar de pontadas, picadas e ferroadas serem superficiais, enquanto as dores como por um tiro são profundas, a 
sensação é a de dores penetrantes.   
 
TEMÁTICA  24 -  RASTEJAR 
Um rastejar nas costas, como por pulgas. 
 
TEMÁTICA 25 – QUEIMAR 
A sensação de queimação é sentida em pequenos pontos, frequentemente espinhas. 
 
TEMÁTICA 26 - TER A CARNE DILACERADA/ ARRANCADA/ MORDIDAS DE ANIMAIS. (sensação como se) 
(...) uma dor peculiar como se bolhas de ar pressionassem com força nos intestinos, para cima, antes do meio-
dia; (...) pareciam de alguma maneira mordidas, como se um animal dilacerasse e arrancasse pequenos 
pedaços do interior;  
 
TEMÁTICA 27 -  FACAS / DORES CORTANTES / PERFURANTES. 
Dores violentas e cortantes, como se por facas, na parte inferior do abdome, ela não conseguia segurar a 
criança; 
À noite, dor de cabeça violenta, perfurante, e neuralgia, do lado esquerdo. 
Essas dores são sentidas mais no abdome, na parte inferior, e são relacionadas com evacuações em geral 
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AL1 75 
 
HE  
 
HE  
HE 
 
 
AL1 3 
 
AL1 5 
 
AL1 92 
 
AL1 52 
CL 
 
Cl 
 
 
CL 
CL 
 
Cl 
 
Cl 
 
 
 
HE 
HE 
 
HE 
 
HE 
 
HE 
HE 
HE 
HE 
HE 
HE 
 
 
 
HE  
 
 
 
HE 
 

TEMÁTICA 28 - VAZIO X  CHEIO / PLENITUDE 
Apesar de geralmente estar muito cansado ao anoitecer, ele sente-se mentalmente “vazio”; fala inglês com 
muita dificuldade, é muito complicado, ele não agüenta mais isso (quarto dia).  
Sensação desagradável nos flancos, como se esvaziado de vísceras, dolorosa a pressão e quando contrai a 
musculatura abdominal.    
Plenitude na testa, como se o cérebro fosse chacoalhado.  
Micção frequente; sente a bexiga cheia, mas faz pouca quantidade, durante muito tempo. 
 
TEMÁTICA 29 -  OVÁRIO E ÚTERO / ORGÃOS DA REPRODUÇÃO 
A excitação mental principalmente em sociedade e também andando, piora seus problemas no ovário direito e 
virilha;  
Dor no ovário direito, urgência para urinar com micção escassa, e sensação de peso e de bearing down na pelve, 
> deitando-se; prolapso do útero; esquece-se de qualquer dor num acontecimento social. 
Ao anoitecer ela foi à igreja e andou rapidamente de volta para casa, quando as regras reapareceram, como já 
tinha ocorrido com frequência após um esforço; 
Sente dor no abdome após a menstruação, com medo e apreensão de que algo horrível irá acontecer. 
Fraqueza e dor com sensação de queda na região do útero, todo movimento era doloroso, ela dificilmente 
podia andar ou ficar em pé.  
Clarke: à noite, nenhuma ereção satisfatória. 
 
TEMÁTICA 30 - CRIANÇA / REPRODUÇÃO 
A criança estava irritável 
Ela está mal humorada: sente como se não pudesse suportar ou tolerar qualquer coisa, sem que nada tivesse 
acontecido. O seu filho é a única pessoa com quem não está impaciente. 
Durante a noite, dor nas costas, através dos quadris, talvez porque a criança era agitada. Ela estava ansiosa 
sobre isso, mas não impaciente. 
Imediatamente após levantar-se, entre 6h e 7h, uma dor mais violenta, aguda, como uma faca no abdome 
inferior; ela raramente tinha qualquer coisa similar. Ela era tão forte que ela não conseguia segurar a criança, 
mas desapareceu depois de um vento (uma passagem). Dois ataques leves após o café, com uma tendência a 
defecar; No entanto, nada aconteceu, exceto o vento. 
A característica mais importante de Palladium é nas doenças do ovário direito cujas dores são > pela pressão. 
Skinner cura com Pall uma menina que tinha dor excessiva no ovário direito durante a menstruação. O único 
alívio que ela poderia obter era convencer sua irmã para se sentar neste lugar. 
Sentindo-se de ser negligenciado: ou em uma clínica de parto ou de outra, ou das 18h às 09:00 no dia seguinte, 
onde um é apenas para ser abandonado ... 
Após as regras, dor abdominal, com sensação que algo horrível vá acontecer. Descarga menstrual enquanto 
amamenta. < antes e após a menstruação. 
Ereção insuficiente. Dores em picadas na uretra. Sensação que os testículos são esmagados. 
Como se o útero fosse cair. 
Como o colo do útero se tornou rígida. 
Me ..., 30, mãe de dois filhos; ooforite crônica. 
Sra W., 30, não há gravidez em seis anos; oophoritis, com leucorreia e dispepsia. 
Por analogia: a morte de corpo estranho: o incisivo superior grande é sensível e dá a sensação de corpo 
estranho.  
 
TEMÁTICA 31 - MACHUCADO/ ESPANCADO/ ESMAGADO (sensacão como se) 
Dor como se espancado na porção inferior do abdômen.   
Sente os testículos machucados (esmagados), com dor no abdome.   
 
TEMÁTICA 32 - ESTRANGULADO/TORCIDO (SENSAÇÃO COMO SE)  
Sensação como se os intestinos estivessem estrangulados e torcidos em diferentes direções.  
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TEMÁTICA 33 - PRESSÃO/CONSTRIÇÃO 
As dores e sensações de pressão e constrição encontram-se:  
 
TEMÁTICA 354 - SECURA 
Principalmente nos olhos e pálpebras. (HE, AL1 30, AL1 33, AL1 42) 
 
TEMÁTICA 35 - ESPASMOS/CÃIBRAS/CÓLICAS/CONTRATURAS/REPUXO 
Urina como sangue misturado a água, com cólicas dolorosas no abdome.  
Contração na região do ovário direito, para baixo e para frente, > por fricção. 
Palladium é cheio de espasmos, contraturas, repuxos, cólicas, com muita dor; parece que toda a musculatura 
(voluntária e involuntária) encontra-se afetada: (HE; AL1 87, AL1 88, AL1 95, AL1 104).   
 
TEMÁTICA 36- ESTAR EM MOVIMENTO/ ANDAR x FICAR PARADO/DEITADO 
O movimento, principalmente o andar, agrava muito as dores de Palladium, além do seu estado geral de cansaço.   
As suas dores geralmente melhoram ao ficar parado, sentado quieto, ou melhor,  deitado. 
 
TEMÁTICA 37 - FRIO x CALOR (MODALIDADES) 
Palladium é um remédio friorento (HE; AL1 17, AL1 23) que melhora com calor. (HE; AL1 17, AL1 23). 
 
TEMÁTICA 38 - INDECISO / DAQUI PARA LA/ VAI E VEM / OSCILAÇÃO / SACUDIDO / DIREÇÕES 
DIFERENTES 
INDECISO pela manhã. 
Sensação como se a cabeça estivesse oscilando (swung) de TRAS PARA FRENTE; como se o cérebro estivesse 
sendo SACUDIDO (shaken). 
Embotamento doloroso da cabeça com ferroadas DE LA PARA CA no lado esquerdo; ao meio dia. 
Plenitude da cabeça como se o cérebro fosse SACUDIDO. 
Cefaleia pior à tarde, ela tem que deitar; não poderia cair no sono por muito tempo; pulsação violenta no corpo; 
sensação como se a cabeça SACUDISSE DE LÁ PARA CÁ, DE TRÁS  PARA  FRENTE;  após dormir. 
Sensação como se os intestinos fossem estrangulados e torcidos em DIFERENTES DIREÇÕES. 
 

 SINTOMAS CARACTERÍSTICOS 
 

CLARKE: A característica mais importante de Palladium é nas doenças do ovário direito cujas dores 
são > pela pressão. Essa > pela pressão o distingue das dores de ovário de Platina. No plano mental é 
“amor a aprovação” que deixa a sua vitima uma presa fácil para ofensas reais ou imaginárias e deixa o 
lugar para um estado de orgulho ferido e imaginar que foi negligenciado. A irritabilidade se manifesta 
em expressões violentas. Esse paciente está > em sociedade, e < após uma festa ou reunião. Esse estado 
de espírito (que difere da altivez de Plat.) quando associado a problemas uterinos e de ovários indica 
Pall. com certeza. Existe muito bearing down do útero, e até prolapso.  De acordo com Hering, as dores 
de Pall. são transitórias, passageiras e difíceis de descrever.  
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