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Prefácio  

Carlos Lima Melo 

Este livro, como todos os livros do Cesaho, está aberto para que qualquer homeopata 
possa colaborar enviando os seus textos para os respectivos Coordenadores.  

Decidi começar por Curare por se tratar de um medicamento muito pouco usado no 
meio homeopático.  

O obscurantismo que envolve este medicamento vem desde a sua origem. Cada tribo o 
preparava de uma forma diferente usando vários ingredientes ocultos, mas o resultado 
final era uma intoxicação pela curarina.   

O que importa é a sua patogenesia. Tudo indica que a substância básica desta mistura 
vem da planta Strychnos toxifera e não do Chondrodendron tomentosum (Pareira 
brava), que resultou em outra patogenesia, ainda que as duas apresentem 
características semelhantes.  

Como não sou um perito em autismo fica difícil dizer se temos vários medicamentos 
que cobrem este quadro. 

Nos repertórios encontramos vários medicamentos na rubrica AUTISMO.   

Se fôssemos considerar todos os medicamentos abaixo como autistas poderíamos 
dizer que todos os tipos taciturnos e reservados também são autistas.  

O conceito de autista é muito mais profundo, implicando em várias características que 
estes medicamentos não cumprem.   

Hell corresponde muito bem a Síndrome de Asperger, que compartilha algumas 
características com o autismo clássico, mas com nuances bem diferentes.  Em breve, 
incluiremos uma aula sobre Helleborus niger para que fique mais clara a diferença 
entre autismo e esta síndrome. A clínica tem mostrado que os outros Helleborus 
podem desenvolver esta síndrome, mas o contato social é mais aberto.  

MIND - AUTISM 

agar. mtf33zz agra.br1 ars-i.aut10 bar-c.vh1 bufomtf,samkn 

cact.vwe cann-i.fra carc.mp4 chlorpr.jl1 cur.mlx heliumstj2 

hell.mtf11 kali-br.mrr1 lac-h.aut02 lac-mat._hom_links,aut02 

lyc.mtf33 nat-m.fra olib-sac.wmh1 op.aut03 secret.mtf 

thuj.fra Tub.mrr1,mtf33 verat.mtf11 
  

Agar no pólo negativo apresenta uma grande dificuldade com o aprendizado, mas isto 
não é autismo.  
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Agra me parece mais lógico considerar apenas como um mutismo como está na 

rubrica MIND - TACITURN - mutism 
agra.br1 hell.mtf11 lyc.zzz verat.mtf11 
 

Ars-i chega a exaustão, como Phos, mas longe está de se poder chamar a isto de 
autismo.  

Bar-c, Bar-br e Beryl são muito parecidos em relação ao quadro de fobia social que 
desenvolvem, mas não chega a ser um autismo.  

Bufo se isola muito, como um borderline (fronteiriço), inclusive para se masturbar, 
mas não chega a ser um autismo, ainda que apresente uma grande dificuldade no lado 
social e no aprendizado.  

Cactus se sente engaiolado, muito angustiado, mas nunca um autismo. 

Cann-i no seu delírio se comporta como Alice no Pais das Maravilhas, bem fora da 
realidade das três dimensões, mas não chega a ser um autismo.  

Carcinosinum por mais bloqueado que se encontre não chega ao autismo.  

Chlorpromazinum – nada posso dizer, não tenho experiência clínica.  

Helium como foi descrito por Scholten corresponde a um quadro de autismo, mas sem 
a agressividade de curare.   

Kalium bromatum se isola do mundo no seu delírio religioso, mas não se pode chamar 
de autismo.  

Lac-mat ou lac-h tem dificuldade de romper o seu cordão umbilical, querendo se 
manter infantilizado, mas não chega a ser um autismo.   

Lycopodium desconfia de todos os que não conhece e se fecha muito na defesa, mas 
isto não caracteriza um autismo.  

Nat-m se fecha muito mais que Lyc, não quer compartilhar seu sofrimento com os 
outros, não se pode chamar a este quadro de autismo.   

Nat-c por acreditar que existe uma barreira entre seu eu e o mundo (comprota-se 
como um ermitão) se parece muito mais com um autismo, mas não chega a tanto.  

Olib-sac na busca da santidade busca a vida monástica, não chega a ser um autismo.  

Opium no pólo negativo perde toda sua capacidade de se manter alerta, se fecha 
muito e foge para a terra do nunca, mas não se trata de um autismo.  

Secretinum - nada posso dizer, não tenho experiência clínica.  

Thuja no pólo negativo se fecha em si, se isola de todos, lembra muito o autismo, 
alega ter um problema com a comunicação, mas não chega a ser um autismo.  



                 http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=25 

Aulas virtuais de Homeopatia                     Prefácio                       Carlos Lima Melo     3 
 

Tub quando se afasta do seu lado cosmopolita se afunda no isolamento, mas não 
caracteriza um autismo clássico.  

Veratum album costuma ser muito comunicativo, bem diferente do Veratrum viride 
que se isola muito mais, não se pode chamar de autismo e sim de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade.   

Pretendo incluir neste livro várias aulas de Matéria Médica que foram ministradas e 
que precisam ser divulgadas para que não caiam no esquecimento.  


