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Medicamento: Zincum metallicum                                                             
Hipótese de: Masi Elizalde em APH/SP; Juan Carlos Galante, IAEHJTK. 
                                                                                                                                        Versão 6: 03/01/17 
Estudo baseado no trabalho apresentado por Juan Carlos Galante, IAEHJTK, no I Encontro Internacional de Homeopatia 
Numênica – Paraty – jul/2006. 
 

Descrição: Zincum metallicum ou Zinc metallique é um metal sólido, laminado, 
maleável, de cor branca azulada. É quebradiço e seco até mais ou menos 200º, logo só 
pode ser deixado a uma temperatura intermediária. Este metal é bastante abundante 
na natureza, mas sempre em combinação com o enxofre (como a blenda), ou com a 
sílica (como a calamina). Até Hahnemann quase não foi usado na medicina. Poucos 
práticos o usavam granulado contra a tênia e como meio ambiente puramente 

mecânico para combater este enterozoário. Zinco atua sobre o simpático e a medula cérebro 
espinhal. Zinco é para o S.N.C. o que o ferro é para o sangue. 
 
Hipótese: Atributo Divino Invejado - ONIPOTÊNCIA DIVINA 
Temas Principais – FORÇA / EFICIÊNCIA / CONSELHO/ CAPACIDADE 
 
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 – Adão-Zincum rejeitou o CONSELHO DE DEUS e invejou a condição divina de atuar 
eficientemente sem conselho. Invejou ser o poder em Ato, recusou o aspecto potencial da condição 
humana: quis estar permanentemente em Ato como Deus (espírito alterado como se tivesse 
cometido um crime; mulher grita que está diante de um tribunal por ter cometido más ações). 
Perda - Da capacidade de agir com EFICIÊNCIA e da CAPACIDADE de receber aquilo que evoca tal 
conselho (conversa das pessoas, os ruídos e a luz), tornando-se fraco, fechado, isolado e pleno. Da 
capacidade de operar eficientemente (com força, com poder) e chegar ao seu objetivo: fica na metade 
do caminho. Da capacidade de realização das funções dos seus órgãos. Da possibilidade de expressar 
seu pensamento. Da capacidade de escutar os outros.  
Temor ao Castigo – À noite não pode dormir, o sono é leve, acredita que é possuído por um 
demônio; hipersensibilidade aos outros, ao sol e ao barulho, medo de ladrões, de fantasmas, medo 
como se estivesse sendo perseguido por homens e demônios, imagina que vai ser aprisionado, medo 
que o enterrem vivo, da morte. 
Justificativa – Não tem força e sente como se tivesse um bócio grande que o impede de olhar além 
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dele. 
Reconciliação - Aliviado pelo repouso do corpo e da mente; aliviado pelo repouso perfeito do corpo 
e da mente. Pressão melhora. Aceita docilmente o CONSELHO DE DEUS e, consequentemente, age 
com EFICIÊNCIA, mesmo em situações difíceis. 
 
Dinâmica Miasmática 
P. Secundária – Suscetibilidade ao outro, à luz, aos ruídos. Grande medo, como se fosse perseguido 
por homens ou pelo diabo, por crimes que nunca cometeu; medo que o encarcerem ou envenenem, 
de levar um tiro ou que o enterrem vivo, com grande excitação. Acredita que o demônio o persegue; 
medo de ladrões e horríveis fantasmas, que vê quando desperta, como em uma fantasia febril. Medo 
da morte. Pés inquietos. 
P. Terciária Egotrófica – Egotrofia Franca – a) Poder imaginativo vivaz e excitado; ataques de 
grande loquacidade. Frequentemente pode rir muito de uma trivialidade. Ânimo muito alegre e 
excitado, especialmente ao anoitecer. Zincum deveria negar sua incapacidade de agir com eficiência, 
para receber o conselho e sair do seu fechamento, mas mostra-se forte, vigoroso, trabalhador, 
eficiente, sociável, comunicativo; b) Assume o atributo e gaba-se do poder e da autoridade que lhe 
confere o SABER ACONSELHAR para uma ação eficiente. Poderá explicar, desentranhar, esclarecer, 
resolver, expor, comentar, assessorar, aconselhar, compreender, ilustrar, opinar, dar parecer - "A 
julgar pelo que vejo isto é assim" - com poder, autoridade, controle e supremacia; argumenta com 
força, influencia os outros, denota competência, argumenta a certeza. Egotrofia Mascarada - Ouvirá 
atentamente os outros, crendo e fazendo crer aos demais que recebe CONSELHOS para uma ação 
(presença, estar presente, dar a face, aparência). 
P. Terciaria Egolítica - Debilidade nervosa, não pode mover-se; escutar a conversação é penoso. 
Suja-se com excrementos. 
P. Terciária Alterlítica - Briguento; reclama do ruído ou da conversa dos outros; não gosta do 
trabalho, não pode ou não anda. Irrita-se facilmente, mas tranquilo. Gostaria de ter alguém em quem 
descarregar sua raiva injustificada.  
 
Considerações de Masi Elizalde: Zincum padece de falta de força para chegar ao seu objetivo. 
Por isso fica na metade do caminho. E justifica isso dizendo que não tem força. Este problema 
origina-se na inveja de ser o poder em ato. Recusou o aspecto potencial das possibilidades 
humanas, não quis estar em potência, quis a força para estar permanentemente em ato, como o 
Criador. Perdeu a faculdade de entrar em relação. Não consegue progredir através de sua opinião. 
 
Considerações de Juan Galante: Não pode atuar eficientemente (com FORÇA e PODER) e não pode 
escutar os outros; como consequência fica encerrado em si mesmo, isolado e pleno. Sente que não 
pode levar a cabo qualquer função, nem mental nem física (comer, evacuar, urinar, respirar, 
expectorar, descarga de emissões, mover-se, mover os membros, falar). Súbita fraqueza, como se 
fosse desmaiar. Prostração, dificuldade para compreender; ideias desconectadas, esquecimento. 
Sofrimento por esforço excessivo da mente e do corpo. Sente-se definhando. Inconsciência, sinais de 
derrame cerebral, pés em constante movimento, por erupções que não saem. Seus nervos ficam 
afetados quando os outros falam muito, mesmo quando gosta das pessoas; isto o deixa irritado e 
impaciente; hipersensibilidade ao outro, aos ruídos, ao barulho, ao sol, às vozes.  
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Santo Tomás nos esclarece na Suma Teológica acerca dos DONS DO CONSELHO EM GERAL e o DOM 
DO CONSELHO EM PARTICULAR:  
- II Questão 68 – a.4 - Solução. Há que se dizer: ... os dons são hábitos que aperfeiçoam o homem, 
para apoiar prontamente o instinto do Espírito Santo, assim como as virtudes morais aperfeiçoam as 
faculdades apetitivas para obedecer à razão. E como as faculdades apetitivas podem ser movidas 
pelo império da razão, assim, todas as faculdades humanas podem ser movidas pelo instinto de Deus, 
como por um poder superior. Portanto, em todas as faculdades do homem, que podem ser princípios 
de atos humanos, da mesma forma que existem as virtudes, também existe os dons, ou seja, na razão 
e a faculdade apetitiva. Agora, a razão é especulativa e prática, e em uma e outra se considera a 
apreensão da verdade, que pertence à invenção e ao juízo sobre a verdade. Assim, pois, para a 
apreensão da verdade, a razão especulativa é aperfeiçoada pelo entendimento, e a razão prática pelo 
conselho. Para julgar com retidão, a razão especulativa é aperfeiçoada pela sabedoria; e a 
razão prática pela ciência. 
- II Question 68 - a.7 - Neste artigo se discute sobre o bem ou mal que é a enumeração dos dons do 
Espírito Santo que faz o profeta Isaías. Em resposta à 4ª Objeção, se diz que o DOM DE CONSELHO 
está intimamente relacionado à FORTALEZA. "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da 
sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do 
temor ao Senhor” (Isaías – 11: 2). Solução: Porém quanto ao assunto, a FORTALEZA e o CONSELHO 
são preferíveis à ciência e à piedade, porque a FORTALEZA e o CONSELHO têm lugar em coisas 
árduas, enquanto a piedade, assim como a ciência, se exercita em coisas comuns. À 4ª Objeção deve 
ser dito: os dons de liderança que pertencem à razão são mais dignos que os executivos, se 
considerados em relação aos seus atos enquanto procedentes das potências, pois a razão (Alma 
Intelectiva) é mais importante que o apetite (Alma Sensitiva), como o princípio geralmente é 
superior ao regulamentado. Mas em razão da matéria, o Conselho se atribui à Fortaleza, como o 
diretivo ao executivo, assim como a ciência à piedade; porque o Conselho e a Fortaleza têm lugar nas 
coisas árduas, enquanto a ciência e a piedade se exercitam também nas coisas comuns. Por isso, em 
virtude do assunto, o CONSELHO se enumera junto com a FORTALEZA, antes da ciência e da piedade.   
 
OUTROS AUTORES 
 
Considerações de Ian Scholten – Zn pertence à Série 4 do Fe, Estágio 12. Sentem que os outros 
estão tentando obstruí-los no trabalho, especialmente quando as coisas não estão indo bem faz 
algum tempo. Ou podem sentir que os outros estão tentando, intencionalmente, dificultar as coisas, 
por exemplo, insistindo em algumas regras e normas novas, que desacelerarão as coisas. Esse 
sentimento é natural quando são obstruídos de fato, o que acontece frequentemente. Porém, eles 
também podem sentir-se obstruídos quando ninguém estiver interferindo em nada, mas eles 
próprios estão travados, pois ficam repetindo os mesmos métodos antigos uma e outra vez. 
 
Considerações de M. Clara Bandoel - Zincum é um indivíduo com falta de reação vital, falta de 
defesa psicofísica e grande debilidade. Esta debilidade, esta falta de reação se observa nas 
enfermidades eruptivas, onde desenvolve lentamente a erupção, na tosse com lenta expectoração, na 
memória tardia, nas enfermidades eruptivas que não entram na convalescença. Apresenta uma 
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atitude de insegurança, docilidade e dependência. Vive de modo hostil seu meio, se sobressalta por 
trivialidades. Toda excitação mental, mínima, lhe causa um tremor interno. Porém sofre uma 
sensibilidade particular e estranha: é sensível à conversação, a ouvir falar, às vozes; sente cólera 
pelas vozes das pessoas, impaciência e mau humor durante a conversação dos outros; alterna 
satisfação com medo; sua inquietude é ansiosa e corre daqui para lá como assustado; chora depois de 
sentir-se ansioso, sem causa ou vexação. Resumindo: Zincum desenvolve seu sofrimento a partir dos 
sentimentos primários de medo da morte, de estar só e a hipersensibilidade particular a um dos 
meios básicos de comunicação do ser humano: a linguagem oral, a conversação (gravação de aula). 
 
Considerações de Prakash Vakil - Inquietude física e mental, inquietude de extremidades. Repete a 
pergunta antes de responder. Prostração nervosa; espera um momento olhando no vazio, então a 
face se ilumina e ele responde. Inquietude após supressão (Anais do 47º Congresso de Liga Médica 
Homeopática Internacional - Córdoba - Out/92). 
 
Lathoud - Zincum metallicum age sobre o conjunto do sistema simpático e cérebro espinhal, 
contudo sua ação é principalmente sobre o plexo do tronco e do baixo ventre, assim com nos 
feixes nervosos, que distribuem movimento e sensibilidade ao aparelho locomotor. 
A primeira fase de sua ação consiste em uma exaltação da sensibilidade e contração, mas os efeitos 
espasmódicos ou convulsivos resultantes são passageiros, logo cedendo lugar a fenômenos 
astênicos: fraqueza excessiva, insensibilidade geral, que são próprios de seu gênio e que se 
caracterizam, sobretudo pelo fato de que o Zincum metallicum pode provocar, em certos casos, 
dores muito agudas ou determinar alterações nos fenômenos de inervação, sem que outras 
funções orgânicas sejam sensivelmente alteradas. Entretanto não se deve ignorar que, na 
plenitude de sua ação, o zinco é antes de tudo um remédio depressivo e que transtorna a nutrição a 
ponto de determinar caquexia e provocar a morte por paralisia do coração e pulmão. Afeta de 
maneira especial, por intermédio do simpático, diferentes tecidos do organismo, especialmente 
mucosas e pele. Nas mucosas leva a sintomas tóxicos determinando convulsões, nevralgias ou susto 
e, por seus sintomas hipertóxicos, às inflamações subagudas das conjuntivas, uretra e vagina, com 
secreção serosa ou corrimento mucopurulento, queimação prurido, sensação de escoriação e 
ardor. 
No limite das linhas onde se encontram a pele e as mucosas, como lábios, genitais, narinas e nas 
bordas das pálpebras, provoca fissuras. Enfim, na pele, Zincum metallicum faz aparecer herpes 
secas, com crostas que caem e que se renovam rapidamente, ou úlceras herpéticas, cujas bordas 
irritadas estão rodeadas de várias pequenas bolhas furunculosas. De maneira geral o Zincum 
metallicum se adapta, sobretudo às afecções crônicas. 
 
Aut. SIMBOLOGIA / MITOLOGIA 

 
 
 
 
CJ 

 Pé - Símbolo da força da alma, enquanto suporte da postura ereta, característica do 
homem. Toda deformação do pé revela uma fraqueza da alma: pé vulnerável 
(Aquiles), o coxo (Hefesto), pés inchados (Édipo). Símbolo de poder, de partida e de 
chegada; chave que por sua parte expressa a noção de mando, expressão de chefatura 
e de realeza. 

 Gansos - símbolo da fidelidade conjugal, da migração e mobilidade. 
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 Excremento: receptáculos da força, simbolizam o poder biológico sagrado que reside 
no homem. Força vital do homem ou animal que o expulsou. 
 

Aut. MATÉRIA MÉDICA – TEMAS  

 
HA2 25 
HA2 28 
 
HA2 29    
HA2 30    
HA2 31    
HA2 33    
 
HE 
HE 
 
 
 
HA2 221 
HA2 222 
HA2 223 
 
 
 HA2 13 
HA2 21 
 
HA2 28 
 
HA2 41 
HA2 45 
AL1 4 
HE 
 
 
 
AL1 8 
HE 
   
 
 
HA2 11 
HA2 1311 
 
HE 
 
HE 
 
 
HE 
HA2 1327 

TEMÁTICA 1 – SENSIBILIDADE / HIPEREXCITABILIDADE / RUÍDO 
Facilmente excitado por raiva, e muito afetado por isso. 
A mente está irritada e propensa a afligir-se, não pode suportar ouvir ninguém falar, nem ouvir nenhum 
RUÍDO.  
Muito sensível ao ruído.  
Cada emoção menos mental, provoca um tremor interno.  
Depois de uma ligeira excitação mental, um tremor longo e continuado a partir de um resfriado.  
Seus nervos são afetados quando os outros, mesmo pessoas que ele gosta, falam muito e isso faz com que 
ele fique irritadiço e impaciente. (AL1-3; HE) 
Sensível à conversa dos outros a ao ruído. 
Falar ou ouvir é angustiante; convrsação de outras pessoas, mesmo daqueles de quem ele gosta, afeta seus 
nervos e torna-o moroso e impaciente. 
 
 TEMÁTICA 2 – CÍRCULOS AMARELOS, AZUIS E VERDES / CENTELHAS FLAMEJANTES /  LUZ SOLAR 
Círculos amarelos, azuis e verdes diante dos olhos, com aspecto caquético e sonolento. 
Centelhas flamejantes flutuam em grandes círculos diante dos olhos quando olha o céu.  
Pavor da LUZ SOLAR, com olhos turvos e lacrimosos.  
 
TEMÁTICA 3 – CONVERSAÇÃO / OUVIR / LOQUACIDADE / ALGUMA PALAVRA  
Apreensão e tédio; busca companhia.  
Irritado e mal humorado por vários dias, propenso a ter desgosto e vexação não manifesta, geralmente está 
silencioso e se irrita quando tem que dizer ALGUMA PALAVRA. (HE)  
A mente está irritada e propensa a afligir-se, não pode suportar ouvir ninguém falar, nem ouvir nenhum 
RUÍDO.  
Ataque de grande loquacidade.  
Bem humorado e loquaz. 
CONVERSAÇÃO e escutar lhe são penosos. (HE) 
Falar ou ouvir é angustiante; convrsação de outras pessoas, mesmo daqueles de quem ele gosta, afeta seus 
nervos e torna-o moroso e impaciente. 
 
 TEMÁTICA 4 - RISO INCESSANTE 
Frequentemente é capaz de RIR por uma trivialidade, porém igualmente se desgosta com facilidade. (HE)  
Periódicos acessos involuntários de RISO por meses, os quais não podia reprimir;  os acessos vinham 
várias vezes ao dia e provocavam convulsões  severas do abdome e peito. 
 
TEMÁTICA 5 – LADRÕES / DEMÔNIOS / GANSOS  
Medo de LADRÕES ou de aparições horríveis, enquanto está acordado, como uma fantasia febril. (AL1 28) 
Apesar de grande sonolência ele frequentemente acorda à noite com palpitações grave e gritos, devido a 
sonhos ansiosos sobre os ladrões. (HE) 
À noite não conseguia dormir, mas o sono era leve e reparador; acreditava que o DIABO a estava 
perseguindo. 
Grande temor, como se fosse perseguido por homens ou pelo demônio, por crimes que nunca cometeu; tem 
medo de ser preso, ou que o envenenem, ou de levar um tiro, ou ser enterrado vivo, com grande excitação 
(em Delirium tremens). 
Sonhos fugindo. 
Inquietude à noite, acorda gritando, em delírio, como se GANSOS o estivessem MORDENDO. (AL1 1685) 
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AL1 26 
HE 
 
 
HE 
 
HE 
HE 
 
 
HA2 15 
HA2 1328 
 
HE 
 
HE 
 
 
 
 
AL1 24 
HA2 1321  
HE 
HE 
 
 
HA2 47 
 
HE 
 
HE 
 
HE 
HE 
 
HE 
 
HE 
 
HE 
HE 
HE 
 
HE 
 
 
HA2 1105 
 
HA2 1123 
 
 

TEMÁTICA 6 – TRIBUNAL / MÁS AÇÕES / CRIME 
Ânimo desassossegado, como se tivesse cometido um CRIME. (HE) 
Grande temor, como se fosse perseguido por homens ou pelo demônio, por crimes que nunca cometeu; tem 
medo de ser preso, ou que o envenenem, ou de levar um tiro, ou ser enterrado vivo, com grande excitação 
(em Delirium tremens). 
Uma mulher em seus anos de menopausa sofria de delírios provocados por pesar e cólera; acreditava que 
seria chamada a comparecer perante o TRIBUNAL por suas MÁS AÇÕES. 
Sonhos sobre aborrecimentos, brigas; tristeza. 
Sono muito agitado, cheio de fantasias e pensamentos sobre os quais ele foi obrigado a refletir. 
 
TEMÁTICA 7 – MORTE / ENTERRADO VIVO / PRESO / ENVENENADO / ESTRANGULADO   
Pensamentos tranquilos de morrer, no período da tarde, quando cansado. (HE) 
Sonhos de estar sendo estrangulada e pela manhã ao acordar medo que o homem que a estrangulou 
retorne. (HE) 
Pensa na MORTE calmamente; hipocondríaco, com sintomas gástricos; pressão na coluna e medo da 
MORTE. 
Grande temor, como se fosse perseguido por homens ou pelo demônio, por crimes que nunca cometeu; tem 
medo de ser preso, ou que o envenenem, ou de levar um tiro, ou ser enterrado vivo, com grande excitação 
(em Delirium tremens). 
  
TEMÁTICA 8 – DESGRAÇA / AFOGAMENTO / FOGO 
Humor ansioso como por uma desgraça. 
Sono muito inquieto, cheio de fantasias e pensamentos, fazendo-a refletir. 
Sonhos de água e afogamento. 
Sonhos com fogo. 
 
TEMÁTICA 9 - GRANDE ESFORÇO / DIFICULDADE / ESFORÇOS INFRUTUOSOS / IMPEDIDO 
Ilusão da fantasia, quando abaixa a cabeça, como se tivesse um bócio grande que o IMPEDISSE de olhar 
além. (AL1-1; HE) 
Impedimento: no movimento, operações mentais, pensar, compreender o que lê, escrever, respiração, 
tosse, expectoração, vômito, deglutição, evacuação, emissão de flatos, micção, erupções que não brotam.  
Obstrução, tamponamento, dificuldade de movimento específico de cada músculo está dificultado por 
dores; no joelho ao subir ou sentar-se.   
Caminhar agrava a maioria dos sintomas.  
Rigidez no dorso das mãos e câimbras nos músculos extensores do polegar enquanto toca piano 
Tensão na panturrilha ao caminhar; tração com câimbras nos músculos cervicais ao mastigar, pescoço 
rígido, rigidez dos músculos dorsais, debilidade nos membros inferiores ao começar a caminhar, costas 
travadas ao levantar-se de um assento,  
NÃO PODE caminhar, levantar-se, deitar-se. Agrava quando não saem erupções ou não se produzem 
descargas. 
Transtornos por ESFORÇO MENTAL: pulsação nos ouvidos quando se inclina para escrever. 
Evacuação DIFÍCIL, com emissão de fluído prostático. 
NÃO PODE urinar em pé; só pode fazê-lo quando sentado, provocado ou agravado por quaisquer 
preocupações. 
Quando as erupções não saem, ou quando não há secreções.  
 
TEMÁTICA 10 – DEBILIDADE / FRAQUEZA / TREMOR 
Fraqueza paralítica e peso nos membros inferiores; à tarde, ao começar a andar, desaparece continuando a 
andar. 
Violenta dor de contusão, beliscante; calor e queimação na região do quadril E, estendendo-se até o meio 
da coxa, com FRAQUEZA na perna e persistente sensibilidade no quadril, enquanto está em pé ou 
caminhando, que desaparece enquanto está sentado. 
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HE 
 
 
HE 
HE 
HE 
 
HE 
HE 
HE 
 
 
HA2 1281 
 
 
HA2 1277 
HE 
HE 
 
HE 
 
 
 
 
 
HE 
 
HE 
 
 
HE 
HE 
 
 
HA2 26 
HE 
 
HE 
HE 
 
HE 
 
 
HA2 1334 
HE 
 
HE 
HE 
HE 
 
HE 
HE 

As articulações dos joelhos parecem para ele, enquanto sonhando, dolorosas e quase imóveis, e ao 
despertar incomumente cedo, elas de fato doem como depois de um grande exercício, mais quando em 
repouso do que em movimento. 
Os joelhos TREMEM enquanto sentado após pequena caminhada. 
Súbito cansaço semelhante a um desmaio enquanto permanecia de pé, de modo que ela mal conseguia 
chegar a uma cadeira por fraqueza. 
Súbita DEBILIDADE como se fosse desmaiar.  
Lassitude, como golpeado.  
Debilidade para mover a cabeça.  
DEBILIDADE nos pés, nas mãos, paralisias, como se os músculos fossem muito curtos. 
 
TEMÁTICA 11 – PEQUENO PONTO / PONTADAS FINAS (prickling) (DD- Ign) 
Sobre os olhos, quando se toca, na frente, costas, em um LUGAR PEQUENO, na raiz do nariz, pálpebras, 
respiração estreita e opressão, constrição em torno do peito, da garganta para baixo no abdome, entre a 
boca do estômago e o umbigo, no hipocôndrio esquerdo, em direção à pube, mão esquerda.  
Sensação como se o couro cabeludo fosse PUXADO junto para um PONTO.  
Frequente coceira dolorosa em um PEQUENO PONTO no meio do couro cabeludo. 
Violenta pressão sobre um PEQUENO PONTO no meio da testa a pequenos intervalos; sensação 
desgarrante na eminência frontal D à E.  
Na cabeça, ardentes no abdome, depois de uma defecação natural, região umbilical e hepática, intestinos 
perfurados por FINAS PONTADAS, nos ouvidos, diafragma, peito, articulação têmporo-mandibular, no 
tabique nasal, no braço, nos dedos, no pulso, palmas, costas, pior por eructos depois de comer, na uretra, 
glande e testículos. 
 
TEMÁTICA 12 – PRESSÃO AGUDA / PUXADO / DESGARRADO 
Pressão da faringe para baixo dentro do abdome, como se um corpo rígido estivesse se opondo desde 
baixo. 
Ataques frequentes de tontura como precedida por uma PRESSÃO AGUDA na raiz do nariz, com uma 
sensação como se os olhos fossem PUXADOS juntos, como por uma corda, seguido imediatamente por 
náusea excessiva, desmaio e tremor das mãos.  
Dor nos olhos, como se PRESSIONADOS para dentro.  
Sensação de DESGARRAMENTO, tração nos dentes, nos ouvidos, ombros, braços, lábios. 
 
TEMÁTICA 13 – EXPLODIR / EMISSÃO PROFUSA / DESCARGA 
Gostaria de ter alguém para DESCARREGAR (wreak) sua raiva imotivada.  
Senta-se com as pernas cruzadas, inclinando-se para frente e não pode urinar ou urina muito pouco, e 
sente como se a bexiga fosse EXPLODIR. 
As descargas o melhoram 
EMISSÃO PROFUSA: fluído da próstata, urina, espermatorreia. Emissão abundante de fluído prostático sem 
causa aparente. Desejo excessivo de urinar; elimina muita urina. 
Diminuição da secreção da urina que leva à supressão. 
 
TEMÁTICA 14 - PÉS INQUIETOS / MOVIMENTO / INQUIETUDE 
À noite, inquietude nos membros inferiores, tanto que ele não pode deixá-los apoiados. 
Inconsciência, sinal de derrame no cérebro; pés em constante MOVIMENTO, frequentemente, por erupções 
que não saem; dor de cabeça com INQUIETUDE nervosa dos pés; deve cruzá-los para mantê-los quietos. 
Tremor dos pés ao levantá-los enquanto está sentado, não em outro momento. 
Excessivo MOVIMENTO nervoso dos pés na cama, por horas, depois de deitar e até mesmo durante o sono. 
Muitos dos sintomas acontecem enquanto sentado ou em repouso, porém menos durante MOVIMENTO ou 
ao ar livre. 
Sono inquieto com sonhos de fogo, fugindo. 
Inconsciente; sinais de efusão no cérebro; pés constantemente em movimento; muitas vezes de erupções 
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subdesenvolvidas. 
 
TEMÁTICA 15 – EXCREMENTOS / REPUGNANTES / CADÁVERES 
Sonhos repugnantes sujando-se com excrementos e urina humanos. 
Sonhos de cadáveres e de cavalos que transformam em cachorros embaixo dele. 
 
TEMÁTICA 16 – AVERSÃO AO TRABALHO 
Aversão ao emprego; falta de disposição para trabalhar. 
Incapaz (após o vômito) para qualquer trabalho; ele se sente mais confortável quando deitado com os 
olhos fechados. 
Iracible, impaciente; triste, chora frequentemente; desespera de sua recuperação; briguento; objeção ao 
ruído ou falar de outros; não gosta de trabalhar, não pode ou não vai andar. 
 
TEMÁTICA 17 – IDEIAS DESCONEXAS / TACITURNO / COMPREENSÃO DIFÍCIL  
Ideias DESCONEXAS. 
Dificuldade em compreender e em conectar ideias. 
Irritável, taciturno, diversos dias, inclinado para ter um ressentimento secreto e ao aborrecimento; ele está 
em grande parte calado, e isso o incomoda ser obrigado a falar uma palavra. 
Operações mentais muito difíceis; difícil de entender ideias e coordenar pensamentos. 
Repete todas as perguntas antes de responder. 
Perda de pensamento e uma condição soporosa da mente. 
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