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Absinthium 

Artemisia absinthium, Linn. 

 

 

 

Sinônimos: Artemisia Absinthium, Absinthium 
vulgare, Absinthium vulgare majus, Absinthium 
ponticum, Romanum officinarum. 

 

Nomes comuns: wormwood (inglês), losna 
(português), Ajenjo (espanhol). 

 

REINO Plantae 

DIVISÃO: Magnoliophyta 

CLASSE: Magnoliopsida 

ORDEN: Asterales 
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FAMÍLIA: Asteraceae 

GÊNERO: Artemisia 

ESPÉCIE: A. absinthium 
 

Asteraceae é a família botânica com o 
maior número de espécies entre  as 
Magnoliophytas, é também conhecida 
como Compositas ou compostas. São 
aproximadamente 50.000 espécies 
divididas em 900 gêneros.  
O gênero Artemisia inclui 200 a 400 
espécies de plantas herbáceas e 
arbustivas, ricas em óleos voláteis. O 
absinto (Artemisia absinthium ) um 
exemplo de espécie de Artemisia. 
 
 

Cina e Chamomilla melhoram pelo movimento, 
Artemisa deseja o movimento, enquanto Absinthium 
se sente obrigado a andar.  

 

Foi introduzida em Homeopatia e experimentada por 
Gatchell. 

Absinthium é encontrado duas vezes no Allen a 
partir de duas patogenesias diferentes.  
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Elas demostram que diferentes experimentadores 
podem apresentar o mesmo sintoma.  

Este fato nos leva a conclusão que o sintoma 
pertence ao medicamento e não obrigatoriamente 
tem que ser compartilhado com o experimentador.  

Tanto isto é verdade que há sintomas que só foram 
registrados em um único medicamento. Há vários 
sintomas exclusivos de Anhalonium e isto mostra 
que seus experimentadores nunca os sentiram antes, 
isto é, não os compartilhavam.  

Se dois indivíduos possuem simillimums diferentes, 
mesmo que os dois estejam numa mesma rubrica no 
repertório, isto não quer dizer que eles 
compartilham um determinado sintoma, tal como 
ciumento, ditatorial, triste etc. , pois o ciúme, o 
autoritarismo e a tristeza de cada um é modalizada 
pelo seu tema central, o que faz com que sejam 
considerados sintomas bem diferentes.  

Uma conclusão a qual se pode chegar é que uma 
experimentação jamais pode ser considerada  
completa, nem mesmo a dos policrestos. Alguns 
homeopatas com capacidade muito aguçada são 
capazes de trabalhar apenas com a síntese ou tema 
central de um medicamento. Como isto é um dom, 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        4 

 

prefiro trabalhar também com a aura do 
medicamento, como ele se manifesta em qualquer 
célula do corpo, pois isto ajuda quando se trata de 
um sintoma estranho, raro e peculiar, isto é, 
característico ou keynote de um medicamento, 
principalmente quando os chamados sintomas 
mentais são escassos ou inexistentes em uma 
patogenesia pobre. Este é o caso de Absinthium, por 
isto apresento um estudo tão detalhado deste 
medicamento.  

Os casos clínicos podem enriquecer muito as nossas 
patogenesias e Hahnemann foi o primeiro a lançar 
mão deste recurso.  

Mesmo que surjam novos sintomas em novas 
patogenesias ou a partir de casos clínicos não 
significa que os mais variados sintomas não 
apontam para uma mesma imagem de um 
medicamento que vai se tornando cada vez mais 
rica em detalhes.  

Por trás de um emaranhado de sintomas mentais e 
físicos de um medicamento se percebe uma síntese, 
um tema ou eixo central em torno do qual giram 
todos os outros sintomas do mesmo, a que 
chamamos de aura do medicamento.  
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O sintoma “Hallucinations of naked women” 
(Alucinações com mulheres nuas) só aparece na 
segunda patogenesia, mas ele  foi um fundamental 
para prescrevê-lo para alguns pacientes.  

A ilusão com mulheres nuas não se encontra em 
muitos Repertórios.  

Devido ao fato que muitos sintomas de Absinthium 
terem sua origem na toxicológica (a partir de uma 
bebida com o mesmo nome, mas que na realidade é 
composta por várias espécies do gênero Absinthium 
junto com outras não se pode assegurar que todos 
eles são patogenésicos de Absinthium.  (The Swiss 
"Extrait d'Absinthe", from the effects of which a few 
toxicological symptoms are obtained, is prepared 
from various species of Artemisia, viz., rupestris, 
mutillina, glacialis, valeriaca, spicata etc.). 

 

Ação geral  

 

[Allen - Handbook] - Epilepsia é o mais marcante 
em Absinthium.   
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A maioria das convulsões acontece em rápida 
sucessão durante algumas horas  começando por 
um grito.  

Manifesta-se em parte do rosto e estendende-se para 
o corpo e os membros, primeiramente rígidez 
seguida por espasmos clônicos com uma cianose 
irregular no rosto e com respiração estertorosa. 
Posteriormente se torna estúpido,  com falta 
sensibilidade e perda da memória.  

 

A repetição das crises em um curto intervalo de 
tempo é um dos seus grandes kaynotes, mas este não 
é o único medicamento em que isto pode acontecer.  

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - rapid 
succession; attacks in 
absin.a1,vh1 aml-ns.hl1 arg-n.ry1 ars.a1 art-v.br1,bro1,pfa1 

calc-ar.hr1 cic.a1 cit-v.hr1 cocain._hom_record cupr.htc1 

cur.hr1,hs2 epil.c1 juni-v.a1 kali-cy.a1 led.hr1 phos.hs1 

sec.a1 stry-p.a1 

 

FACE - CONVULSIONS, spasms - extending to - 
Body 
absin.a2 

 

RESPIRATION - IRREGULAR - convulsions; 
during 
absin.a2 
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MIND - DULLNESS - epilepsy - after 
absin.a2 

 

MIND - SENSITIVE - want of sensitiveness - 
convulsions; after 
absin.a2 

 
FACE - CONVULSIONS, spasms - extending to – Limbs 
GENERALS - CONVULSIONS – tonic 
GENERALS - CONVULSIONS – clonic 
FACE - DISCOLORATION – cyanotic 
RESPIRATION - STERTOROUS - convulsions – during 
MIND - MEMORY - loss of memory - epileptic fits, after 
 

 

[Hughes] O paciente fica pálido, perde a 
consciência, algumas vezes cai gritando, 
contorcendo a face; em seguida convulsões tônicas, 
com rigidez tetânica dos membros e do tronco, que 
levanta (opistótono); convulsões clônicas dos 
membros, cianose do rosto, respiração rápida, 
irregular, estertorosa / ruidosa, espuma nos lábios, 
algumas vezes sanguinolenta quando morde a 
língua. Finalmente entra num estado de coma, com 
respiração estertorosa, que permanece por um 
período longo ou curto.  

RESPIRATION - STERTOROUS - convulsions – 
after 
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MIND - COMA - convulsions; with - proceeded by 
convulsions 

BACK - OPISTHOTONOS 

 

CHEST - CONVULSIONS - tetanic rigidity 
absin.hs1 

 

CHEST - CONVULSIONS - tetanic rigidity - raised 
up 
absin.hs1 

 

 

[Hughes] Sensibilidade bastante embotada, anestesia 
completa durante o ataque.  

 

GENERALS - ANESTHESIA [= insensibility] - 
convulsions; during 
absin.hs1 

 

[Hughes] Ataques de curta duração.  

GENERALS - CONVULSIONS - short attacks 
absin.hs1 

 

[Hughes]  Dr Voisin diz que a epilepsia produzida 
pelo álcool se caracteriza por intervalos prolongados 
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entre os ataque;  a epilepsia de Absinthium por um 
grande número de ataques durante um curto espaço 
de tempo. Aconteceram em um caso de 150 a 200 
ataques num intervalo de 24 h e cada um de curta 
duração.  

GENERALS - CONVULSIONS - short space of 
time; very large number of attacks in a very 
absin.hs1 

 

[Hughes] Os ataques de vertigem se tornaram 
freqüentes com intervalos de alguns dias, dois 
ataques com perda súbita da consciência, caiu, fez 
caretas, convulsões nos braços e nas pernas, espuma 
sanguinolenta nos lábios, com mordida da língua. O 
encontrei não mais em uma convulsão grave, mas 
insensível; mandíbulas apertadas, pupilas dilatadas,  
pulso fraco, lento e compressível. De tempos em 
tempos articulava expressões incoerentes tentando 
vomitar.  

GENERALS - PULSE – slow 

GENERALS - PULSE – weak 

MIND - LOQUACITY - changing quickly from one 
subject to another 

VERTIGO - FREQUENT 
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absin.hs1 cub.a1 

 

[CHOUDHURY] Tremores e alucinações terríveis 
antes de um ataque, geralmente seguidos por 
paralisia motora e sensorial.  

GENERALS - PARALYSIS - convulsions; after 

MIND - DELUSIONS - fright - as if in a fright - 
convulsions; before 
absin.cda1 

 

 

[Hughes] A cobaia, após perambular 
repetidamente pela gaiola de vidro, ficou 
impaciente; corria dando saltos furiosos, tentando 
encontrar  uma saída. Caiu para um lado; levantou 
suas patas, ficaram rígidas e sem movimento. De 
repente começou a se sacudir com choques 
convulsivos.  

MIND - RUNS about 

MIND - ESCAPE, attempts to 

MIND - ESCAPE, attempts to - run away, to 

MIND - JUMPING 

MIND - JUMPING – frantically 

MIND – RAGE 
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MIND - IMPATIENCE 

 

[Hughes] Pequenas equimoses na membrana 
gastrointestinal, no pericárdio e no endocárdio.  

 

[CHOUDHURY] Durante o uso continuado / vício 
da bebida absinto aparece uma agitação (quivering) 
muscular, emagrecimento, olhar melancólico, 
tontura, tinir (tingling) nos ouvidos, alucinações 
visuais e auditivas, perda da capacidade cerebral e 
finalmente um estado de idiotia.  

MIND – SADNESS 

MIND - DELUSIONS - sight and hearing, of 

MIND – DULLNESS 

GENERALS – QUIVERING 

GENERALS – EMACIATION 

FACE - EXPRESSION – sad 

EAR – TINGLING 
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[BLACKWOOD] – Quando o absinto é bebido por 
algum tempo há uma perda da virilidade e se dá uma 
menopausa precoce.  

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS – wanting 

FEMALE GENITALIA/SEX - MENOPAUSE – 
premature 

   

Ação fisiológica  

 

Segundo VERMEULEIN o Absinthium deprime os 
nervos. Um dracma ou menos produz tremores em 
cachorros, espasmos musculares, intoxicação e perda 
da sensibilidade, em altas doses produz ataques 
epilépticos. Pequenas doses agem como estimulante 
suave nos homens e em grandes doses provoca dor 
de cabeça, distúrbios cerebrais e convulsões 
histéricas clônicas. Primeiro surge um estado de 
euforia, depois estupefação. Destrói os glóbulos 
vermelhos.  

MIND – EUPHORIA 

GENERALS - ANEMIA 

GENERALS - ANEMIA - hemolytic 
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Fitoterapia 

Digestivo (estomáquico), para fraqueza, febrífugo, 
anti-helmíntico, tônico nervoso, particularmente 
contra vertigens acompanhadas de queda, 
flatulência, febre intermitente, hipocondria, gota, 
escorbuto, cálculos, obstrução hepática e esplênica. 
Aplicava-se uma decocção em feridas, machucados 
e distensões, aliviando a dor na maioria dos casos. 
Era usado como diurético, dissolve tumores 
(discutient) , anti-espasmódico em epilepsia, 
menstruação irregular . Protege os tecidos e peles 
contra traças e insetos. As folhas resistem a 
putrefação, usada em curativos anti-sépticos. 
Aplicada sobre machucados previne mudanças de 
cor. Era usada para vertigens no mar.  É útil para 
irritação cerebral, nos espasmos histéricos infantis 
(mosch).  

O processo de infusão elimina parte de sua 
toxicidade.  

Impede o processo inflamatório e expele impurezas. 
Usada em febres para expelir vermes e reduzir o 
envenenamento pelo chumbo. Em doses fisiológicas 
induz aborto.  

Era plantada nas sepulturas por sua conotação 
simbólica de melancolia. Fala-se que dá asas a 
inspiração artística, para as energias do amor, 
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previne contra o cansaço dos viajantes. De acordo 
com a lei das signaturas é considerado um 
medicamento para a devassidão da vida humana.  

É usada em encantamentos para atrair os espíritos 
dos mortos e dos demônios do submundo. Na 
Europa era usada para queimar os cadáveres e 
decorar os ataúdes cristãos.  

[WOOD] – É útil em pacientes com falta de afeto, 
insensibilidade, que sofre por circunstâncias brutais, 
com tendência para a brutalidade.  

MIND – RESERVED 

MIND - AILMENTS FROM - injuries, accidents; 
mental symptoms from 

Neste site abaixo mais informações são encontradas. 

http://www.plantamed.com.br/plantaservas/especies/
Artemisia_absinthium.htm  

 

Clínica  

 

[ALLEN - Handbook] – Seu uso clinico é muito 
incompleto.  
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[BLACKWOOD] – É útil em convulsões 
epileptiformes, irritação cerebral, espasmos 
histéricos infantis.  

MIND - HYSTERIA - fainting, hysterical - children; 
in 
absin.bwa3 

 

[BLACKWOOD] – Epilepsia precedida por tremor 
nervoso, distorção das feições, pupilas dilatadas, o 
paciente é obrigado a andar.  

EYE - PUPILS - dilated - convulsions - before – 
epileptic 

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - aura - 
Pupils dilated 

FACE - DISTORTION 

GENERALS - CONVULSIONS - walk about before; 
patient is obliged to 
absin.bwa3 

 

[BLACKWOOD] – Alucinações visuais 
assustadoras fica louco, se torna idiota e fica bruto.  

 

[BLACKWOOD] – Vertigem cerebral com confusão 
mental, tendência a cair para trás; quer manter a 
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cabeça baixa e queixa-se de cefaléia occipital 
embotada.  

HEAD - PAIN - Occiput - dull pain 

VERTIGO - LYING - head low; with the - desire 
absin.bwa3 

 

[BLACKWOOD] – Hiperemia do cérebro e da 
medula espinhal com sacudidas dos membros 
superiores, tremores nas mãos, insônia acompanhada 
de febre tifóide com hiperemia da base do cérebro.  

EXTREMITIES - JERKING - Upper limbs 

EXTREMITIES - TREMBLING – Hands 

SLEEP - SLEEPLESSNESS - fever - during - agg. 

 

[COWPERTHWAITE] Congestão espinhal; 
delirium tremens; insônia e febre tifóide com 
congestão cerebral (Farrington); conjuntivite 
catarral; hepatomegalia e esplenomegalia; espasmos 
prolongados nas crianças; convulsões epileptiformes 
(pequeno mal); dispesia; clorose (anemia 
ferropriva); ciática.  

MIND - DELIRIUM TREMENS 
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EYE - INFLAMMATION – catarrhal 

EYE - INFLAMMATION - Conjunctiva - catarrhal 

ABDOMEN - ENLARGED - Liver 

ABDOMEN - ENLARGED – Spleen 

GENERALS - CONVULSIONS - children; in - 
prolonged 
absin.cp1 

 

[ALLEN ] – Convulsões epileptiformes  / pequeno 
mal. 

GENERALS - CONVULSIONS – epileptiform 

 

[ALLEN - Handbook] – Espasmos prolongados nas 
crianças.  

GENERALS - CONVULSIONS - children; in - 
prolonged 
absin.a2,cp1 

 

[CLARKE] – Vertigem epileptiforme, sinais de 
congestão cérebro-espinhal; náuseas com tendência 
a vômitos freqüentes, tremores persistentes; ataques 
de epilepsia histérica com opistótono.  

MIND - HYSTERIA - fainting, hysterical 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        18 

 

STOMACH - VOMITING - convulsions – during 

STOMACH - VOMITING – frequent 

GENERALS - CONVULSIONS - opisthotonos; 
with 

 

[CLARKE] – Pequeno mal, onde não perde a 
consciência por completo. 

  

Keynptes  / Characteristic symptomas  (Sintoms 
característicos)  

 

[CLARKE] – Vertigem ao se levantar com tendência 
a cair para trás.  

Cruzando as duas rubricas acima, no momento 
temos 22 medicamentos, deixa de ser um sintoma 
tão característico.  

 

[CLARKE] – Tremor marcante; da língua; do 
coração.  
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[CLARKE] - Magnan, que estudou Absinthium, diz: 
os sintomas característicos de Absinthium são: 
tontura grave e súbita, convulsões epileptiformes  / 
pequeno mal, delírio com alucinações e perda da 
consciência.  

VERTIGO – VIOLENT 

 

[DEWEY - Pratical] Delírio com desejo de 
perambular / passear (move about). 

MIND - DELIRIUM - moving - constantly from 
place to place; moving 

MIND - RESTLESSNESS - driving about 

MIND - RESTLESSNESS - move - must constantly 

MIND - WANDERING - desire to wander 

 

[LILIENTHAL] Alucinações terríveis; estupor com 
violência perigosa, olhar abobalhado; língua 
trêmula; inchaço em volta da cintura e abdome com 
flatos; inchaço, náuseas e vômitos de manhã; sente o 
estômago frio e comprimido.  

FACE - EXPRESSION - foolish 

STOMACH - NAUSEA – morning 
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STOMACH - VOMITING - morning 

ABDOMEN - DISTENSION - flatulence – from 

STOMACH - COLD - sensation of - Stomach; of 

 

[MORRISON ] Contrações musculares, espasmos , 
caretas antes das convulsões.  

MIND - GRIMACES - convulsions - before 
GENERALS - TWITCHING - convulsions – before 

 

[MORRISON] Palpitações ou tremores no coração 
antes de uma convulsão.  

CHEST - PALPITATION of heart - convulsions – 
before 

CHEST - TREMBLING - Heart - convulsions; 
before 
absin.mrr5 

 

[MORRISON]  Morde a língua. Range os dentes. 
Espuma da boca durante as convulsões.  

TEETH - GRINDING – epilepsy 
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[MORRISON] Fraqueza ou paralisia, principalmente 
da face e da língua.  

MOUTH - WEAKNESS – Tongue 

FACE – PARALYSIS 

FACE - WEAKNESS 
absin.mrr5 

 

Segundo VERMEULEN há distúrbio nos órgãos 
digestivos, sede intensa, inquietação, vertigem, tinir 
nos ouvidos, tremor nos braços, mãos e pernas, 
adormecimento nas extremidades, perda da 
capacidade muscular e do intelecto durante o delírio, 
paralisia geral e morte.  

STOMACH - THIRST – extreme 

EXTREMITIES - TREMBLING – Legs 

EXTREMITIES - TREMBLING - Upper limbs 

MIND - SELF-CONTROL of muscles 
absin.vma1 gent-ac.c1 glon.hs1 hell.cp1 oxyt.ah1 rham-
cal.br1 senec.c1 verat.btw1 
 

 

Imagem  
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A imagem mais elaborada que pude encontrar na 
nossa literatura é a proposta por NEESGARD, 
seguidor do modelo de MASI  ELIZALDE.  

Dá para se perceber que ele valoriza estes sintomas: 

[ALLEN] – Não quer saber / fazer nada com 
ninguém (wants nothing to do with anybody). 

 

Parece que ele interpreta este sintoma como 
“recusa-se a receber ajuda”. Vejamos o que ele 
mesmo diz.  

“Ele quer seguir seu caminho, organizar sua vida,  
rejeita ajuda e orientação vindas de fora.”. 

 

[ALLEN] – Muito tranqüilo, como se o seu cérebro 
fosse arredondado e simétrico.  

MIND - DELUSIONS - brain - symmetrical 

 

[ALLEN] – Pupilas dilatadas de forma desigual. 

EYE - PUPILS – unequal 
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A bipolaridade (ação primária e secundária dos 
medicamentos) é um fato inquestionável e está 
presente em qualquer medicamento homeopático, 
ainda que determinados sintomas não se encontrem 
de uma forma evidente nos dois pólos em um texto 
de patogenesia.  

 

Absinthium em um pólo sente o seu cérebro 
simétrico e arredondado e no pólo oposto as pupilas 
dilatam de maneira desigual.  

 

“Ele se recusa a abandonar sua rotina evitando 
realizar (achieving) algo novo, mas como o mundo 
segue se desenvolvendo e mudando ele perde 
terreno e termina num estado caótico. Do outro lado 
ele quer organizar o mundo de acordo com o seu 
conceito abstrato de ordem, perfeitamente simétrica. 
Agindo assim sufoca sua espontaneidade, sua 
imaginação, sua criatividade e cria apenas uma 
unidade aparente.  

Absinthium é sensível a qualquer forma de 
assimetria, ao caos e à desordem. Permanece na 
negativa rejeitando a imaginário, os artistas,  a 
quem faz o mínimo por si mesmo (do-it-yourselfers), 
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as crianças originais (inventive), como se lembrasse 
do que poderia ter feito. “Ele se torna intolerante 
contra a falta de simetria nos conceitos de ordem 
dos seus companheiros”.  

 

Da forma como NEESGARD aborda o caos em 
ABSINTHIUM  ele pode facilmente ser confundido 
com o caos do experimentador (ALLEN) que desistiu 
de continuar com a patogenesia de TITANIUM ao se 
sentir desorganizado, caótico.  

Tomando como base TITANIUM a partir das falas 
de um caso clínico, no pólo oposto, ele busca um 
estado de ordem para o mundo, como se este fosse 
uma instituição militar.  

 

[ALLEN - TITANIUM] - I became greatly 
disordered, and felt and looked wretchedly ill; 
perceptible derangement of the whole system, 
which could not, without danger, have been carried 
further. 

Dentro do tema SIMETRIA torna-se necessário 
fazer um diagnóstico diferencial de ABSINTHIUM 
com outros medicamentos.  
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SYPHILINUM busca um paralelismo, não 
admitindo as divergências de opinião com os outros 
(HAM). Através da clínica foi possível constatar que 
SYPHILINUM almeja uma simetria entre sua 
opinião e a dos outros. 
 
[GUNAVANTE Syphilinum] - Exostose, bilateral 
(simétrica). 
 
[ALLEN H C Syphilinum] – Uma cefaléia linear 
constante, que começa nos dois ângulos da testa e se 
estende em linhas paralelas para trás, precursora de 
um ataque epiléptico (Constant linear headache, 
commencing at both angles of forehead and 
extending in parallel lines backward,  a precursor of 
epileptic attack).  

 

Esta dor em linhas paralelas explica a simetria de 
SYPHILINUM a nível mental.  
Os homeopatas franceses valorizam muito a falta de 
simetria nos tipos chamados por eles de sifilínicos. 
Apontam como modelo desta assimetria 
CALCAREFA FLUORICA, que na realidade não 
mostra tanta assimetria, apesar da flacidez dos seus 
ligamentos e da sua artrose no joelho que aparece 
na idade avançada.  
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No entanto, a clínica tem mostrado que esta 
ASSIMTETRIA é muito marcante em SYPHILINUM,  
um indivíduo que nasce com grande chance de 
apresentar assimetrias no corpo, como ter apenas 
um rim desenvolvido, r um lado do cérebro 
atrofiado, uma mandíbula assimétrica, nascer com 
um membro maior do que o outro etc.  
 
[NEESGARD] De acordo com esta hipótese 
podemos esperar em um pólo que ele deseje 
abandonar o que é velho em busca do que é novo 
devido ao seu desejo de estar sempre em 
movimento.  

MIND - NEW IDEAS - desire 
absin.ng1 am-p.stj1 calc.homoeopathician calc-i.mlx calc-
p.vh1 camph.a2 cann-i.a1 coff-t.a1 hyos.blp1 lac-leo.sk4 

maias-l._hom_links.es nat-p.stj1 phos.stj1 querc-r.svu1 

stront-met.stj2 sulph.hu2 syph.ng1 tub.bl7,k2 

 

Realmente pude comprovar hipótese de SIEMITRIA 
para ABSINTHIUM na clínica.  

ABSINTHIUM pode demonstrar um grande 
interesse por computador, tanto hardware como 
software. Neste aspecto se parece muito com 
CHINA, que busca coisas interessantes para fazer, 
como desmontar e montar máquinas (veja sobre isto 
no estudo sobre CHINA neste mesmo livro).    
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Agreguei estes tipos à rubrica abaixo devido a 
grande curiosidade que eles têm para montar e 
desmontar instrumentos, interessando-se pelo seu 
funcionamento:  
 
MIND - CURIOUS - work and what things do; she 
is very interested in how things 
absin.mlx aran-ix._hom_links chin.mlx kali-s.mlx nat-p.mlx 

sulph.sej3 

 

 

Diagnóstico diferencial 
 
Tomando a imagem proposta por NEESGARD para 
Absinthium, onde ele enfatiza a ordem / simetria, 
considero como válido compará-lo com 
PLUMBUM, que em um pólo não admite as regras 
estabelecidas, a ordem imposta pela sociedade, 
preferindo fazer o que é proibido e no pólo oposto 
“busca um mundo com muita disciplina  / ordem / 
simetria”.  
 

ABSINTHIUM , segundo VITHOULKAS, tem 
aversão à companhia; não gosta de se misturar com 
as pessoas, ninguém o consola (solace) ou agrada, 
piora durante a convalescência quando chora e quer 
morrer. Entra num estado onde as emoções não são 
sentidas (insensível), a mente embota e se torna 
preguiçoso (sluggish ), desumano e cleptomaníaco , 
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com dificuldade para compreender e com 
indiferença por tudo.  Durante sua paranóia tem 
medo de ser assassinado, acredita que é perseguido 
por seus inimigos, que soldados foram enviados para 
matá-lo ou que ele possa matar alguém. Diversas 
fantasias, comportamento abobalhado.   

Fica ocupado, mas não conclui nada (stann). Em 
outros momentos sente como se estivesse em um 
sonho bonito, sem qualquer contato com a realidade 
(op). Ilusão que ouve vozes. Finalmente um estado 
de idiotia, de imbecilidade.  

MIND - CONSOLATION - agg. 

MIND – MISANTHROPY 

MIND - AVERSION - persons - all, to 

MIND - INDIFFERENCE - everything, to 

MIND - INDIFFERENCE - welfare of others, to 

MIND - LAZINESS 

MIND - BUSY – fruitlessly 

MIND - UNDERTAKING - many things, 
persevering in nothing 

MIND - PLEASED - hard to be 
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absin.vh1 aloea1 am-c.h2 apisbr1,hr1 arn.a2 bry.cda1 

calc.sej5 calc-p.mp4 cinahr1 hep.pfa2,ptk2 ign.mtf23 

ip.gvt2,samkn merc-c.a1 nux-v.bl6 puls.gy3 sacch.vwe2 

sacch-a.sst1 sanic.mp4 sil.gy3 staph.gy3 

 

 

Mente 

 

[ALLEN] – Não quer fazer / saber de nada com 
ninguém  (Wants nothing to do with anybody).  

MIND – INDIFFERENCE 

MIND - INDIFFERENCE - others, toward 

 

Segundo VITHOULKAS ele se torna indiferente 
com tudo e desumano em suas emoções com os 
outros.  

 MIND - INDIFFERENCE - welfare of others, to 

MIND - INDIFFERENCE - everything, to 

 

[ALLEN] – Muito tranqüilo, como se o seu cérebro 
fosse redondo e simétrico. 

MIND - DELUSIONS - brain - rounded 
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absin.a1 
 

MIND - DELUSIONS - brain - symmetrical 
absin.a1 

 

MIND – THEMES - SYMETRY 
absin.a1 aethi-a.ah1 agra.~int_found_hom alum.skp9 

anh.vml5 ant-c.pe1 anthraci.hr1 arn.mrr2,mrr5,ptk1 ars-s-
f.hr1 bac.bn banis-c.dmk cann-i.hs1 caps.vml5 carbn-
s.hs1 cere-b.a1,~int_hahn_ass cladon-ra.nl crot-
t.a1,~int_found_hom diph.jl2 falco-pe.nl2 gink-b.vml3 haliae-
lc.srj5 hydrog._am_hom hyper._med_advance influ.vma2 kali-
ar.vml5 kali-br.a2 kali-chl.hs1 kali-i.hs1,ptk1,vml5 lac-
d.hr1,ptk1 lac-h.htp lat-m._hom_links latex-v.nl lsd.nl2 melal-
alt.gya4 merc.hs1 moni.jl2 nat-m.gk,gsd1 nept-m.lsd2 

pass-d.nl pavo-c.cns6 petr.ptx phos.skp9 plb.btw2 pteri-
a.gsz1 rhus-g.sys1 ruin-c. elm3 sals-tr rwt10 sec.hs1 

sep.hr1 sil.sys1 sulfa.jl1 syph.gvt2,ptk1 tax-br.ptx1 

thuj._hahn_monthly thyr.al2,ptk1 tung-met.stj2 visc.hs2 vitis-
v.wlj1 

 

ruin-c = ruina castellum 
sals-tr = salsola tragus 
 
 
 

[ALLEN] – Comportamento idiota; não se importa 
se vai ou não vai morrer (Idiotic manner; don't care 
whether she dies or not). 

MIND - INDIFFERENCE - dying; to 

MIND - INDIFFERENCE - life, to 
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[ALLEN] – Delírio com tremor nas mãos e nos pés.  

MIND - DELIRIUM - trembling, with 

EXTREMITIES - TREMBLING – Feet 

EXTREMITIES - TREMBLING – Hands 

 

[ALLEN] – Alucinações aterrorizadoras com gente 
que o persegue.  

MIND - DELUSIONS - images, phantoms; sees - 
frightful 

MIND - DELUSIONS - pursued; he was 

MIND - DELUSIONS - fright - as if in a fright 

 

[ALLEN] - Alucinações aterrorizadoras, vê todo tipo 
de animal, gatos, ratos de todas as cores, animais 
grotescos, fantasias nas quais é perseguido por 
soldados.  

MIND - DELUSIONS - cats - sees  

MIND - DELUSIONS – animals 

MIND - DELUSIONS - rats, sees 
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MIND - DELUSIONS - rats, sees - colors, of all 

MIND - DELUSIONS - animals – grotesque 

MIND - DELUSIONS - pursued; he was - soldiers, 
by 

 

[ALLEN] – Alucinações visuais e auditivas nas 
quais é perseguido por inimigos imaginários; com 
mulheres nuas etc.  

MIND - DELUSIONS - sight and hearing, of 

MIND - DELUSIONS - pursued; he was - enemies, 
by 

MIND - DELUSIONS - women - naked 
absin.a1 

 

[ALLEN] – Ataques epilépticos que duram de vinte 
a trinta minutes, depois dos quais as alucinações 
continuam.  

MIND - DELUSIONS - convulsions; as if he would 
go into - after 
absin.a,a1 

 

[ALLEN] – Calmo como se estivesse em um sonho 
bonito.  
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MIND - DELUSIONS – beautiful 

 

[ALLEN ] – Grita e quer morrer.  

MIND - DEATH – desires 

MIND – SHRIEKING 

 

[ALLEN] – Agitação muito grande.  

MIND - RESTLESSNESS - extreme 
abrot.a1 absin.a1 acon.a1 acon-c.vml aloea1 alumn.a1 

am-c.a1 ambr.al2 anan.a1 ant-s-aur.a1 ant-s-r.hs1 ant-
t.a1 anthraci.al2 aq-mar.skp7 aran-ix.jl1 arg-n.al1 ars.al4 

aur-m.hr1 aur-s.k2 cimic.aut04 coc-c.hs1 colch.al4 cupr-
ar.a1 dulc.hr1 eup-per.al4 gels.al4 kali-n.a1 lac-c.al2 lac-
d.al2 lyss.al2 oena.a1 puls.al1 pyrog.al2 rhus-t.al4 rob.a1 

sabin.al4 sec.al2 syph.al2 tax.jsj7 tub.al2 

 

[Hom Herald]  - Tendência a perambular / passear 
muito aflito (great distress). 

MIND - RESTLESSNESS – anxious 

MIND - RESTLESSNESS - anxious - walking; 
compelling 
absin._hom_herald 
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[HERING] – Inquietação à noite, com sonhos 
perturbadores.  

MIND - RESTLESSNESS – night 

SLEEP - SLEEPLESSNESS - dreams; from 

DREAMS – UNPLEASANT 

 

 

[ALLEN] – Exaltação generalizada da sensibilidade.  

MIND – SENSITIVE 

MIND - SENSITIVE - extreme 
absin.a1 aur.h1 mag-p.stj1 

 

 

[MURPHY - Repertory] BUSY – fruitlessly 

 

[MURPHY – Repertory] CRETINISM, 

 

[MURPHY – Repertory] CRYING, weeping - 
convulsions, during – epileptic 

MIND - WEEPING 
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[MURPHY – Repertory] DELIRIUM, general, - 
convulsions, during – after 

MIND - DELIRIUM - convulsions – during 

 

[ALLEN] – Espasmos epileptiformes seguidos por 
delírio.  

MIND - DELIRIUM - convulsions – after 

 

[MURPHY – Repertory] EXHILARATION - 
delirium, followed by horrible 

MIND - EXHILARATION - delirium; followed by 
horrible 

 

[MURPHY – Repertory] IDIOCY – cretinism 

MIND - IDIOCY – cretinism 

 

[ALLEN] - Irritabilidade. 

MIND – IRRITABILITY 

 

[HERING] - Alterna: estupefação e violência.  
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MIND - VIOLENT - alternating with – stupefaction 

 

[HERING] – Grande terror, alucinações 
aterrorizadoras.  

MIND - FEAR - terror 

 

[ALLEN] – Medo de ser assassinado.  

MIND - FEAR - murdered, of being 

 

[Hom Rec] Mais tarde as crises convulsivas ocorrem 
oito vezes em vinte e quarto horas, geralmente piora 
à noite, tornando o paciente muito confuso e 
assustado; a memória fica muito debilitada. 
GENERALS - CONVULSIONS – night 

MIND - CONFUSION of mind - epileptic 
convulsions - after 

MIND - FRIGHTENED easily - convulsions; after 
absin._hom_record 

 

[ALLEN] – Loquacidade.  

MIND – LOQUACITY 
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[ALLEN] - Espasmos histéricos; rigidez dos 
membros, seguidos por convulsões irregulares, 
acompanhadas por opressão aguda, que obriga o 
paciente a por sua mão sobre o peito, como se ali 
houvesse um peso, ao mesmo tempo se retorce, grita 
e quer morrer. Os espasmos convulsivos, em geral, 
são seguidos por uma calma momentânea, em 
alternância por mais de uma hora.  

EXTREMITIES - STIFFNESS 

EXTREMITIES - STIFFNESS - convulsions - 
during 

MIND – SHRIEKING 

MIND - DEATH – desires 

MIND - HYSTERIA - fainting, hysterical 

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - rapid 
succession; attacks in 

GENERALS - CONVULSIONS – hysterical 

CHEST - OPPRESSION - hand to the; obliging the 
patient to put the 
absin.a1 
 

CHEST - OPPRESSION - accompanied by - 
convulsions 
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absin.a1 

 

MIND - TRANQUILLITY - convulsions; between 
attacks 
absin.a1 

 

MIND - HYSTERIA - spasms; with 
abrom-a.gsb1 absin. a1 

 

 

MIND – CONVULSIONS – irregular 
absin.a1 

 

 

[MORRISSON] Misantrópico 

MIND – MISANTHROPY 

 

[ALLEN] – Cleptomania (efeito toxicológico devido 
ao uso da bebida).  

 

[HERING] – Estupefação, que alterna com violência 
perigosa.  

MIND - VIOLENT - alternating with - stupefaction 
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[ALLEN] – Excessivamente rabugento, sente como 
se quisesse fazer alguma coisa desumana, cruel 
(abrot).  

MIND – MOROSE 

MIND - MOROSE – extreme 

MIND - CRUELTY 

 

[HERING] – Alcoolismo.  

MIND - ALCOHOLISM 

 

[BOERICKE]  Excitação nervosa e insônia.  

MIND - EXCITEMENT - nervous 

SLEEP - SLEEPLESSNESS - excitement agg. 

 

[CLARKE]  Nervosismo, excitação e insônia nas 
crianças.  

MIND - EXCITEMENT - nervous - children; in 

SLEEP - SLEEPLESSNESS - children; in 

 

[ALLEN] – Fala incoerente. 
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MIND - SPEECH – incoherent 

 

[HUGHES] Sente um frio no estômago, não 
consegue falar com clareza (distinctly ), dor acima 
dos olhos com prurido.  

STOMACH - COLDNESS - sensation of 

MOUTH - SPEECH – difficult 

HEAD - PAIN - Forehead - Eyes – Above 

 

[CHOUDHURI]  Durante o delírio uma inquietação 
muito grande que se manifesta com desejo de andar / 
perambular, não consegue parar em um lugar devido 
as visões terríveis.  

MIND - WANDERING - desire to wander - 
delirium; with 
absin.cda1 

 

[CLARKE] – Paciente perambula angustiado (in 
distress), vendo todo tipo de demônios.  

MIND - DELUSIONS - devil - sees 

MIND - DISTRESS 
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MIND - WANDERING - desire to wander - distress; 
with 
absin.c1 

 

 

Segundo VERMEULEIN SYN (MAT MED II)  
Hiperatividade; antes organiza detalhes (settles 
details ) quando tem que esperar em algum lugar.  

MIND – OVERACTIVE 

MIND - CONSCIENTIOUS about trifles 

MIND - CONSCIENTIOUS about trifles - wait 
somewhere; when he has to 
absin.vml3 

 

 

[MURPHY – Repertory] Mind - RESTLESSNESS, - 
children, in 

MIND - RESTLESSNESS - children, in 

 

[MURPHY – Repertory] Mind - 
SCHIZOPHRENIA, - paranoid - persecuted, that he 
is 

MIND - SCHIZOPHRENIA – paranoid 

MIND - SCHIZOPHRENIA - paranoid - persecuted, 
that he is 
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absin.mp1 

 

[MURPHY – Repertory] Mind - 
SCHIZOPHRENIA, - paranoid - pursued, by 
enemies 

MIND - SCHIZOPHRENIA - paranoid - pursued, by 
enemies 
absin.mp1 

 

[MURPHY – Repertory] Mind - STUPEFACTION, 
mental, - alternating with, convulsions – violence 

MIND - STUPEFACTION - alternating with - 
convulsions - violence 
absin.mp1 
 

 

[MURPHY – Repertory] Mind - VIOLENT, 
behavior - alternating with, - stupor 

MIND - VIOLENT - alternating with – stupor 

 

[ALLEN] – Memória fraca. 

MIND - MEMORY - weakness of memory 

 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        43 

 

[CLARKE] – Esquece o que aconteceu 
recentemente.  

MIND - MEMORY - weakness of memory - 
happened, for what has - just happened 

 

[MURPHY – Repertory] Mind - MEMORY, 
general, active - forgetful - purchases, of, goes off 
and leaves them 

MIND - FORGETFUL - purchases; goes off and 
leaves the 

 

Este sintoma mostra o quanto ABSINTHIUM é 
desligado, indiferente, praticamente irresponsável.  

 

[ALLEN] – Incoerência mental generalizada. 

MIND - INCOHERENT 
absin.a1 kali-i.a1 

 

Este estado de incoerência mostra o seu lado 
inconseqüente, que o leva a praticar atos ilícitos, 
como roubar, onde há uma falta de simetria no seu 
cérebro.  
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[ALLEN - Handbook] – Ataques súbitos de estupor 
e de inconsciência. 

MIND - STUPOR – sudden 

 

[ALLEN– Primer Materia Medica] Confusão.  

MIND - CONFUSION of mind 

 

[ALLEN] – Prostração muito rápida, efeito 
toxicológico. 

MIND - PROSTRATION of mind 

 

Ainda que o termo prostração aqui possa parecer 
apenas físico, um cansaço, fraqueza, falta de 
energia, a clínica mostra que é também uma 
prostração mental.  

 

[CLARKE] – Insânia / loucura.  

MIND – INSANITY 
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Absinthium by E. Fornias, M. D. (Hom Rec, 1907 
Jan, vol. 22, no. 1, p. 8.) – Homeopatas franceses o 
empregaram em demência paralítica e delirium 
tremens.  

MIND – DEMENTIA 

MIND - DEMENTIA – paretic 

MIND - DELIRIUM TREMENS 

 

[ALLEN] – Após tomar absinto (bebida) começou a 
gritar, a clamar por socorro (called out), com 
espuma na boca; convulsões, espasmos tetânicos 
como choques elétricos.  

MIND - SHRIEKING - help; for 

GENERALS - SHOCK - electric-like 

 

A clínica tem mostrado que ABSINTHIUM é um 
desvalido, que precisa do apoio dos familiares 
devido a sua falta de iniciativa, ânimo para 
trabalhar. Acho válido agregá-lo a rubrica  

MIND - HELPLESSNESS; feeling of 
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[ALLEN] -  Depois de se recuperar não se lembrou 
de ter tomado o veneno nem por que o fez.  

 

Interessante foi constatar através da clínica que 
ABSINTHIUM tem ansiedade exagerada por sua 
saúde, tanto é que tem curiosidade para ler textos 
sobre medicina e se aprofundar sobre seu estado de 
saúde.  

MIND - ANXIETY - health; about - own health; 
one's 

 

[ALLEN] - Insensibilidade (com convulsões). 

 

[ALLEN] – Inconsciência durante as convulsões. 

GENERALS - CONVULSIONS - consciousness – 
without 

 

[ALLEN] – Coma seguido por morte. 

MIND – COMA 

 

Sonhos e sono 
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[PULFORD] Sonhos horríveis. 

DREAMS – HORRIBLE 

 

[ALLEN Primer] Insônia. 

SLEEP - SLEEPLESSNESS 

 

[CLARKE] – Nervosimo, excitação e insônia em 
crianças.  

SLEEP - SLEEPLESSNESS - children; in 

 

[CHOUDHURI] Num estado tifóide ele é prescrito 
quando se suspeita que a insônia é causada por uma 
congestão na base do cérebro.  

SLEEP - SLEEPLESSNESS - congestion, from - 
head, to 

 

[MURPHY - Repertory] Dreams - DREAMING, 
general - emotional causes, from 

DREAMS - EMOTIONS - from 
absin.mp1 
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[MURPHY - Repertory] Dreams - CHILDREN, 
dreams about 

DREAMS - CHILDREN; about 

 

[VERMEULEIN - Syn Mat Met] NIGHTMARES.  

DREAMS – NIGHTMARES 

 

[VERMEULEIN Syn Mat Met] Mortos levantando 
da sepultura.  

DREAMS - DEAD BODIES 

DREAMS - DEAD BODIES - rising from grave 
absin.vml3 
 

 

Caso clínico: falas de um paciente 

 

IDADE: 46 ANOS SEXO: MASC ESTADO CIVIL: 
SOLTEIRO PROFISSÃO: DESEMPREGADO  
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Sempre fui meio apagado, tímido, temeroso, 
ansioso, certo grau de tristeza. Preciso de um 
“Viagra” social para pessoas tímidas, para me 
aproximar das pessoas. Sou uma pessoa muito 
isolada, muito independente, muito desligada da 
família. 

MIND - COMPANY - aversion to 

MIND – MISANTHROPY (Morrison – Desktop 
Mental: Misanthropic. Brutal). 

MIND – SADNESS (CHOUDHURI - melancholy 
look). 

MIND – RESERVED (closed, unable to show 
affection).  

 

Sempre que começo alguma coisa não consigo 
terminar, não quero dar prosseguimento. Não 
terminei a faculdade, sempre arranjo uma 
desculpa e não concluo. Tenho dificuldade para 
ser perseverante (stann), quando não um estímulo 
positivo para terminar.  

MIND - UNDERTAKING - many things, 
persevering in nothing (He keeps busy all the time 
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without accomplishing anything. - VITHOULKAS 
Mat Med Viva) 

MIND - BUSY – fruitlessly (BOERICKE - 
Repertory).  

 

Sou muito sonhador, tenho dificuldade para 
expressar os meus sentimentos, espero que a 
pessoa venha e me entenda (stram), tenho falhas na 
comunicação (thuj), não passo realmente o grau de 
importância de uma forma correta.  

MIND - DREAM; as if in a (Soothed, as if going 
into a beautiful dream).  

MIND - RESERVED (VERMEULEIN – (Syn Mat 
Med - "It is particularly suited to patients who have 
a lack of affect, a deadness in their personality).  

MIND – DULLNESS (CHOUDHURI - loss of brain 
power and eventual idiocy). 

 

Espero que tudo venha do céu (sulph), tenho 
dificuldade para me esforçar para alcançar 
alguma coisa, para conquistar, para lutar e 
conseguir (stann, sulph). Vivo com minha mãe. 
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MIND - DREAM; as if in a (ALLEN - Soothed, as if 
going into a beautiful dream).  

MIND - BUSY – fruitlessly 

MIND – LAZINESS (VITHOULKAS - the mind 
becomes dull and sluggish, he has difficulty in 
comprehending). 

 

Namoro uma pessoa e não quero casar. Perdi os 
limites em termos de pensamento, comecei a fazer 
coisas inconseqüentes, namorava e não 
terminava, não estava nem ai para nada.  

MIND - INDIFFERENCE (ALLEN - Wants nothing 
to do with anybody). 

 

“Perdi os limites em termos de pensamento” mostra 
o seu lado assimétrico, já não sente o seu cérebro 
arredondado, pois extrapola os limites do que é 
simétrico, correto, legal.  

 

Achava que podia resolver todos os problemas do 
mundo, não via os problemas, a vida parecia as mil 
maravilhas.  
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MIND - INDIFFERENCE - everything, to 
(VITHOULKAS - indifference to everything).  

 

Eu sentia uma euforia patológica, comecei a fazer 
coisas ilícitas no trabalho e fui demitido. Sentia-me 
culpado do que fazia, sabia que estava errado, que 
aquilo era antiético, que eu estava indo contra a 
minha educação, mas o céu era o meu limite.  

Sou muito na minha, não esquento a cabeça com 
muita coisa. Tenho estado relaxado, desligado, ando 
de short pela rua, antes eu me vestia socialmente, 
com uma roupa esporte fina, eu não me preocupo 
mais com isto.  

MIND – EUPHORIA (VERMEULEIN Syn Mat 
Med - Absinth first produces euphoria, followed by 
stupefaction). 

MIND – KLEPTOMANIA (ALLEN – 
Kleptomania). 

MIND - DELUSIONS - brain – symmetrical (Very 
tranquil, as if brain were rounded and symmetrical). 

MIND - INDIFFERENCE (ALLEN - Wants nothing 
to do with anybody). 
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MIND - INDIFFERENCE - everything, to 
(VITHOULKAS - indifference to everything).  

MIND - INDIFFERENCE - life, to (ALLEN - 
Idiotic manner; don't care whether she dies or not. 

MIND - BUSY – fruitlessly (VITHOULKAS - He 
keeps busy all the time without accomplishing 
anything). 

 

Como já comentamos antes, de acordo com 
NEESGARD o tema da simetria leva o indivíduo 
ABSINTHIUM a cumprir com as normas e no pólo 
oposto a fazer coisas erradas, como cleptomania.  

 

Dilapidei  meu patrimônio, vendi um apartamento. 
Pela idade me cobro muito, eu deveria ter um 
patrimônio, poderia ter sido mais equilibrado, 
deveria já estar casado, ter filhos, trabalhar, eu 
retornei ao estágio de adolescente (androc).  

Estou desempregado, dependo da minha mãe e isto 
me traz aborrecimento.  
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Equilibrado aqui pode ser considerado como 
simétrico e não tão desregrado como se comporta.  

 

Devido à insônia fiz polissonografia noturna, 
apresento movimentos involuntários nas pernas 
(um dos zincums), ronco. Estes movimentos 
atrapalham o meu sono, foram resolvidos com 
Rivotril, tenho problema sexual. Sinto-me bem com 
Gardenal que me traz um sono bom. Sinto uma 
tristeza esporádica, uma vontade de chorar, de amar 
e ser amado, de ter uma namorada, de acordar 
disposto, de ter um sono bom e fazer coisas que me 
realizem. 

EXTREMITIES – CONVULSION (ALLEN - 
Falling down, as in epilepsy, with distortion of the 
features, spasms of the limbs, bloody foam at 
mouth and biting of the tongue). 

SLEEP - SLEEPLESSNESS (ALLEN – Primer of 
Mat Med – Sleeplessness). 

MIND – WEEPING (ALLEN).  

RESPIRATION – STERTOROUS (MURPHY - 
Breathing] Breathing – STERTOROUS). 

MIND – WEEPING (ALLEN). 
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Quando não estou sob o efeito desta medicação fico 
muito irritado diante de qualquer adversidade, 
de uma cobrança da minha mãe. 

MIND – IRRITABILITY  (ALLEN - Ill-natured, 
irritable, violent). 

MIND - VIOLENT (HERING - Stupefaction, 
alternately with dangerous violence).  

 

Preciso emagrecer, estou com excesso de peso, mas 
tenho preguiça de fazer caminhada, fazer esporte. 
Quando durmo bem acordo empolgado, faço uma 
caminhada, quero passear, ligo para um amigo, me 
sociabilizo. Se não durmo bem acaba o meu dia. 
Sinto solidão. Há gente que gosta de mim, que quer 
um namoro sério, mas exige que eu tenha recurso 
financeiro, que eu esteja trabalhando. Ela é uma 
pessoa muito doce, tenho vontade de encontrá-la, 
quem sabe um casamento mais para frente. 

MIND - WANDERING - desire to wander (In 
delirium calling for Absinth we notice great 
restlessness as manifested by a desire to walk about; 
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they cannot stop in one place because of the terrible 
visions that come to them). 

MIND – LAZINESS (VITHOULKAS – Mat Med 
Viva “he enters a state where emotions are not felt, 
the mind becomes dull and sluggish”). 

MIND – MISANTHROPY (MORRISON – 
Misanthropic). 

 

Sou muito quieto, muito lento, não faço as coisas 
com praticidade. Assimilo bem os novos 
conhecimentos, sigo bem as regras, os sinais. 

MIND - TRANQUILLITY 

MIND - DELUSIONS - brain – symmetrical 
(ALLEN - Very tranquil, as if brain were rounded 
and symmetrical).  

 

Obs. Espera-se que em um pólo um indivíduo 
simétrico siga as regras e no pólo oposto pode se 
tornar um cleptomaníaco.  

 

Plumbum prefere fazer coisas proibidas (ALLEN) 
em um pólo, como desrespeitar as regras, e no pólo 
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oposto pode ser muito disciplinado, como se 
confessar com um padre de outra religião (ALLEN).  

 

Sinto falta de uma mulher, mas devido a minha 
infertilidade fico inseguro, ela pode me cobrar, não 
posso ter filhos, isto me gera insegurança. Quando 
estou muito solitário procuro uma sala de massagem 
erótica, vejo mulheres nuas, mas sempre me 
arrependo de ter ido. Para não me sentir só, para 
buscar um fôlego lanço mão da masturbação, mas 
fico pior do que quando entro, não consigo um 
prazer, é uma coisa sem amor, perco dinheiro com 
isto. 

Nos meus sonhos há sempre algum componente 
físico, o peito de uma mulher, uma mulher nua, 
muitos sonhos eróticos.  

VERMEULEIN - "It is particularly suited to patients 
who have a lack of affect.” 

MIND - DELUSIONS - women – naked (ALLEN - 
Hallucinations of vision and of hearing, that he is 
pursued by imaginary enemies; hallucinations of 
various kinds, of naked women etc). 
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Afrodite é representa como a mulher das belas 
formas, espera-se que seja arredondadas, 
simétricas, talvez isto explique esta fixação de 
ABSINTHIUM pelas mulheres nuas, pelo peito 
delas.  

 

Gosto de filmes, informações de todo tipo, 
científicas, gosto de fazer sexo, de amar esta pessoa, 
sou mais de contemplar do que executar. Se eu vejo 
uma mulher formosa, de boa aparência, sou mais 
de ficar contemplando do que de agir, de tomar uma 
iniciativa, de tornar aquilo uma realidade. 
Contemplação me dá certo contentamento, mesmo 
que seja uma pessoa desconhecida. Se eu vejo uma 
beleza, gosto de ver os detalhes. Gosto de ter 
alguém me provendo, gostaria que as coisas não 
fossem difíceis, que fossem mais fáceis.  

MIND - DELUSIONS – beautiful (ALLEN] - 
Soothed, as if going into a beautiful dream).  

MIND - CONSCIENTIOUS about trifles 
[VERMEULEIN - Hyperactivity; already settles 
details when he has to wait somewhere). 

MIND - SHRIEKING - help; for (ALLEN - called 
out). 
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call out  
v. gritar, pedir ajuda  
 

Durante a infância eu gostava de futebol, de soltar 
pipa, de estilingue, de matar calango. 

MIND – CRUELTY (ALLEN - Exceedingly 
peevish, feels as if she would like to do something 
cruel; no humanity).  

 

Meu pênis encurvou para baixo, síndrome de 
Peyronie. Sempre tive queixas em relação a 
minha fraqueza sexual e ejaculação, sou ansioso 
com o meu desempenho sexual (kreos), demoro para 
ejacular (zincum). Tenho hipotrofia testicular 
bilateral. Foi diagnosticada como “Síndrome de Del 
Castilho”, não tenho células germinativas no 
testículo, sou 100 % infértil. 

URETHRA – CHORDEE (KHAMTAN P S - How 
homeopathy cure s Mania…It is also useful in 
chordee). 

MALE GENITALIA/SEX – WEAKNESS 
(BOERICKE -  Repertory). 
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MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS - wanting 
(BLACKWOOD - When partaken of for some time 
the mental and physical powers are enfeebled, the 
virile power is lost in the male)   

 

Acredita-se que a Síndrome de Del Castillo possa 
ser provocada por uma alteração cromossômica.  

O mesmo se pode falar de outras enfermidades 
mentais, como autismo, esquizofrenia, distúrbios 
afetivos, distúrbio bipolar e depressão unipolar. 

Li um estudo sugerindo que o alcoolismo do tipo 
Petroleum (com muita violência e muita briga, 
chamado de alcoolismo hereditário), também se 
deve a uma alteração cromossômica.  

Se for verdade, talvez um dia a ciência venha a 
provar que cada um dos tipos homeopáticos 
apresente uma alteração genética e assim se 
explicaria o efeito sobre a totalidade sintomática de 
um simillimum existencial / genético, ou seja, que 
ele é capaz de corrigir a expressão exagerada de um 
defeito genético enquanto durar a ação de uma 
dose.  
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Se for assim cada tipo homeopático já nasce com um 
gene alterado. Nos outros indivíduos que não fosse 
do medicamento este gene se comportaria como 
recessivo, mas poderia se manifestar durante uma 
patogenesia ou de uma forma evidente quando os 
indivíduos fossem do mesmo medicamento.  

Se for assim a Genética poderia explicar a diferença 
entre os mais variados indivíduos, onde cada tipo 
com o seu respectivo simillimum expressaria de uma 
forma evidente um determinado gene.  

A manifestação deste gene se manifestaria com um 
número significativo de receptores para o respectivo 
medicamento na superfície da membrana celular 
(moléculas polares) ou no núcleo (moléculas 
apolares).  

O receptor de cada medicamento seria disparado 
pelos clusters – agrupamentos informativos 
estruturados pelo respectivo medicamento no meio 
aquoso (mais detalhes sobre este assunto veja no 
artigo “Mecanismo de Ação do Medicamento 
Homeopático” no site do CESAHO) .  

A Homeopatia do futuro deixará de ser apenas um 
mistério, um amontoado de hipóteses abstratas, e 
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passará a conviver lado a lado com a Biologia 
Molecular.  

Um dia o mecanismo de ação dos medicamentos 
homeopáticos será completamente explicado pelas 
leis da Físico-Química.  

A esquizofrenia é tida atualmente como o resultado 
de interações entre 
vulnerabilidade genética e fatores ambientais de 
risco. O desenvolvimento adequado 
ou não de um individuo, depende de sua constituição 
genética e sensibilidade às 
condições ambientais. 

Não há dúvidas que os fatores ambientais (fenótipo) 
têm uma grande participação no desenvolvimento 
das doenças em geral, mas não podemos desprezar 
a enorme influência dos fatores genéticos 
(genótipo). Como somos individualidades, por isto 
cada um tem o seu simillimum, fica difícil explicar 
como se podem herdar estas características dos 
pais, mas um dia a Genética poderá explicar como 
isto acontece, onde entra a questão dos genes com 
predominância etc. 

http://www.naptd.com.br/arquivos/Esquizofrenia%2
0e%20Uso%20de%20Canabis.pdf  
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A depressão pode ser também uma manifestação de 
alterações neuroquímicas cerebrais em pessoas 
geneticamente predispostas. 

http://revistas.unipar.br/saude/article/viewFile/240/
213  

 
http://74.125.47.132/search?q=cache:e2Yij7uLYUY
J:www.ufv.br/dbg/BIO240/DC01.htm+sindrome+de
+del+castillo+gene&hl=pt-
BR&ct=clnk&cd=3&gl=br  

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=40988
35  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
44462004000400012&script=sci_arttext&tlng=en  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
44461999000500004&script=sci_arttext&tlng=en  

http://66.102.1.104/scholar?hl=pt-
BR&lr=&q=cache:Ol-
2J2kzNZkJ:www.hcnet.usp.br/ipq/revista/r254/relit2
54c.htm+gene+predominante+com+preval%C3%A
Ancia+man%C3%ADaco+depressivo  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
60832004000100006&script=sci_arttext&tlng=en  
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Meu hemograma acusa microcitose discreta e 
macrocitose leve, com escassas granulações 
tóxicas. 

GENERALS - ANEMIA – hemolytic (MURPHY - 
REPERTORY - HEMOLYTIC anemia, chlorosis).  

 

Sinto o meu baixo ventre  muito duro, uma 
rígidez  região do quadril.  

ABDOMEN - HARD  (ALLEN – Primer of Mat 
Med - Flatulent distention of the abdomen, which is 
hard). 

GENERALS – STIFFNESS (MURPHY - Repertory 
- STIFFNESS, of body) 

 

LEITURA COMPLEMENTAR 

 

Outras falas do mesmo paciente 

 

Hoje penso em me casar, sou excessivamente 
preocupado com o meu corpo e com remédios, leio 
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sobre a medicação, sobre psiquiatria, sobre os 
distúrbios do sono, sou muito focado nestes temas.  

 

Tenho observado que Syphilinum também gosta de 
ler livros de medicina e pode chega ao médico 
querendo dar uma aula sobre sua patologia. 

  

Tenho um vínculo muito forte com a minha mãe, se 
perco uma mulher eu posso ter outra, falta algo que 
me prenda, me faça amar, que seja duradouro.  

Me falta escolher para não ficar escolhendo, isto 
vale para tudo na minha vida, uma profissão, uma 
namorada, uma esposa. Sinto falta de dinheiro e isto 
me aborrece. Tenho variações constantes de humor. 
Estou me sentindo lento, amanheci eufórico.  

MIND – EUPHORIA (VERMEULEIN – Syn Mat 
Med II - Absinth first produces euphoria, followed 
by stupefaction). 

 

Ontem tomei Sonobom e acordei disposto, alegre. 
Almocei e agora à tarde estou com falta de 
energia, lento, querendo dormir. Vou dormir quando 
chegar a minha, meu humor oscila bastante. Desejo 
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casar e ter um apartamento da minha mãe, eu vou 
mobiliá-lo e ser feliz. Tenho preguiça de ler um 
livro. Prefiro ler na internet, coisas sobre saúde. 
Meu raciocínio lógico, matemático não é bom.  

 

Esta fala mostra o lado assimétrico do seu 
pensamento.  

 

Enfrento as situações de uma forma mais emotiva do 
que racional, sou de ter dó, de acreditar no outro.  

Quero saber sobre as conseqüências, quais os 
meus deveres e as minhas obrigações, já perdi um 
imóvel porque recebi um cheque sem fundo 
acreditando na pessoa.  

Preciso ter um avalista quando faço negócios, antes 
fazer um contrato jurídico para ficar mais protegido, 
eu nem conhecia a pessoa direito e fiz um negócio, 
vendi meu apartamento e recebi um cheque sem 
fundo. Entrei em pânico, estava com muitas dívidas, 
fiquei desesperado, vendi minhas coisas de forma 
precipitada.  

MIND - FRIGHTENED easily (Article by Alfred 
Pullar, M.D., from the Homoeopathic World, in the 
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Homoeopathic Recorder, December, 1903, Vol. 
XVIII, No. 12, page 548. - Latterly the seizures 
occurred as often as eight times during twenty-four 
hours, usually worse at night, leaving patient dazed 
and frightened; her memory also much impaired). 

 

Eu sou precipitado, tenho vontade de calcular, de 
parar antes de tomar uma atitude, não sento e faço os 
cálculos quanto vou gastar, preciso ser mais 
cauteloso. 

Não tenho problemas para resolver, dou o melhor de 
mim. Tenho preguiça para ler livros, gostaria de ser 
mais cauteloso antes de assumir uma atitude como 
mudar de endereço, casar, para que eu possa ter mais 
segurança.   

 

MIND – IMPATIENCE (HUGHES - The guinea-
pig, after having repeatedly perambulated its glass 
cage, begins to grow impatient; it runs with furious 
leaps, trying to find a way of escape).  

MIND – LAZINESS (VITHOULKAS - the mind 
becomes dull and sluggish). 
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Esta falta de cautela, de paciência, evidencia o lado 
assimétrico de ABSINTHIUM, quando deixa de 
seguir as regras, as normas. Percebe-se também o 
seu desejo de ser mais simétrico em suas atitudes, 
mais correto, menos ingênuo.  

 

Adoro a natureza, sinto muita falta de viajar para 
Goiás Velho, Pirenópolis (cidades históricas do 
estado de Goiás), amo a praia, a água, as cachoeiras, 
se eu tivesse condições financeiras iria para 
Florianópolis todo mês por causa daquelas praias. 
Gostaria de ter uma casinha dentro de uma mata, de 
ouvir os passarinhos, de ver as estrelas à noite (ant-
c). 

Gosto de dirigir carro, da internet, de fazer compras 
no supermercado, de ver filmes.  
 
Infância e adolescência 

Eu matava calangos e testava quem mataria 
mais. Gostava de piscina, adorava ir ao clube para 
nadar. Eu fazia uma tenda de cadeiras, punha um 
cobertor por cima e lá em baixo me sentia seguro 
(elaps), ficava no escuro, quieto.  
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Tenho muita inibição sexual, minha primeira 
relação foi com uma prostituta, eu tremia, não 
sabia o que fazer, fiquei apavorado. Complexo de 
ser magro e não ser aceito.  

MIND - FRIGHTENED easily (Hom Rec - Latterly 
the seizures occurred as often as eight times during 
twenty-four hours, usually worse at night, leaving 
patient dazed and frightened; her memory also much 
impaired). 

MIND – CRUELTY (ALLEN - Exceedingly 
peevish, feels as if she would like to do something 
cruel; no humanity). 

 

Eu não gostava de ir para a escola, de acordar cedo, 
dormia depois do almoço até as cinco horas da tarde, 
queria chegar à minha casa e dormir. Não tinha 
certeza sobre o vestibular, sobre minha escolha 
profissional. Psicologia foi um chute no escuro. Fiz 
um bom ciclo de amizades no segundo grau. Eu sou 
muito preguiçoso.  
 
MIND – LAZINESS (VITHOULKAS – Mat Med 
Pura - the mind becomes dull and sluggish). 
 
 
Seu Mundo ideal 
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DESCREVA O SEU MUNDO IDEAL – sou 
egoísta, penso em mim e numa pessoa que eu 
ame, quero estar protegido e não sentir  falta das 
coisas.  

MIND - INDIFFERENCE - welfare of others, to 
(Segundo VITHOULKAS se torna indiferente com 
tudo, desumano em suas emoções com os outros).  

MIND - SHRIEKING - help; for (ALLEN -  - After 
drinking Absinthe began to scream, called out).  

 

COMO IRIA SE SENTIR VIVENDO NELE? – 
bem.  

COMO IRIA SE SENTIR SE TIVESSE QUE 
DEIXÁ-LO? – muito ruim. Revoltado.  

O QUE ESTARIA PERDENDO POR SAIR? – 
tudo.  
POR QUE ALGUÉM SAIRIA DE UM MUNDO 
IDEAL? – eu não sairia só se fosse por uma força 
maior, se não tivesse outro jeito, permaneceria lá 
até o fim da minha vida.  

Este perseverança é típica do pólo positivo, ao 
contrário deste sintoma do polo negativo 
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(VITHOUKLAS - MIND - UNDERTAKING - many 
things, persevering in nothing - He keeps busy all 
the time without accomplishing anything). 

 

Sintomas gerais 

 

Adoro chuva, o tempo nublado (caust), o frio, com 
menos sol, mas não me incomoda. Sinto muito calor 
e a umidade taambém me incomoda, fico agoniado. 
Gosto do tempo fresco.  

Não me preocupo com o passar tempo, não percebo 
ele passar (med). Ele passa rápido quando estou 
alegre, descontraído, quando estou com certas 
pessoas.  

Gosto de massas, arroz com feijão, batata doce, bife 
acebolado, churrasco, pizza, estrogonofe, peixe 
ensopado. Como um sanduíche antes da refeição. 
Não gosto de  fígado, vísceras, moela, coração.  

Durmo com três travesseiros, um short, não me 
cubro, mais do lado direito. Quando eu acordo estou 
deitado do outro lado, de bruços, mexo bastante 
quando estou dormindo.  
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Sofro com muita preocupação, por uma cobrança 
que eu não tenha condições de pagar, uma notícia 
ruim, desagradável, fico vulnerável, fico triste, não 
como. Sofro com algo que eu não consiga resolver.  

Tento sair do sofrimento, amenizar, aliviar. Não 
tenho paciência com o sofrimento. Com a dor eu 
logo corro atrás e vejo alguma coisa, sou intolerante.  

Adoro massagem, me sinto muito bem. fico 
relaxado, sinto como uma proteção. Funciona 
como um feedback que eu existo, se alguém me 
pega no meu braço sinto que tenho meu braço, sinto 
um carinho. Preciso fazer exercício físico, mas sou 
muito preguiçoso, preciso caminhar.  

 

Sintomas físicos 

 

Sempre tive compulsão para comer doce. Retirei as 
amídalas com 18 anos. Já tive cálculo renal por duas 
vezes no rim esquerdo, há 60 dias fiz uma cirurgia. 
No ano passado tive um quadro de herpes zoster no 
peito e nas costas do lado direito. Não tenho vícios. 
Com 22 anos tive experiências com cocaína e 
maconha, mas cortei. Com Fluoxetina minha 
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ejaculação ficou mais retardada (zincum). Tenho 
um pequeno cisto renal do lado esquerdo.  

Meu intestino é lento, como pouca fibra. Posso 
ficar quatro dias sem evacuar, mas se durmo bem 
evacuo duas vezes ao dia.  

RECTUM - CONSTIPATION (HERING - - 
Constipation). 

 

Sofro bastante com a parte sexual, temho 
dificuldade de ereção, ejaculação prejudicada, 
impotência psicogênica.  

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS - wanting 
(BLACKWOOD - When partaken of for some time 
the mental and physical powers are enfeebled, the 
virile power is lost in the male).  

 

Falas do paciente após tomar ABSINTHIUM  

 

Estou menos ansioso, Meu astral melhorou. Tive 
noção que o meu corpo estava tenso e não estava 
prestando atenção nisto. Estou bem melhor, com 
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vontade de me movimentar, de expandir, de me 
mexer, de descontrair os músculos, distencionar.  

GENERALS – STIFFNESS (MURPHY - Repertory 
- STIFFNESS, of body). 

 

Estou FELIZ...a performance sexual foi excelente 
depois do medicamento!!!! 

MALE GENITALIA/SEX – WEAKNESS 
(BOERICKE - Repertory).  

 

Depois do medicamento fiquei como uma 
borboleta.  

CHEST – OPPRESSION (ALLEN - acute sensation 
of oppression, obliging the patient to put the hand to 
the chest, as though there was a heavy weight there).  

 

Dormi formidavelmente e tive este sonho: 

“Eu estava na Alemanha e havia passado por 
lugares belos, observado casas lindas, mas sempre 
sentado e só. Havia alguns folhetos de viagens para 
conhecer outro país, onde haveria um jogo de 
futebol da seleção brasileira. Pensei que iria ver 
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muita gente brasileira nesse estádio... lia o tal 
folheto, era bem detalhado, mas eu mesmo criava 
dificuldades (não posso, não dou conta, estou com 
preguiça de chegar lá, dificuldades 
imaginárias....Meu irmão me trouxe uma folha 
grande, verde escura, com furos, dando para se 
perceber uma face, mostrando um sorriso, nela 
estava escrito o nome dele e o da sua esposa. Logo 
após ele me deu uma nota única de 1.000  dólares.  
A guardei no bolso. Retive-a...não sabia o que 
fazer com ela. 

Havia uma guia turística que organizava a ida para 
outro país, que era próximo da Alemanha, uma 
garota bela, eu a queria conquistá-la, não sabia 
como, ela me mostrava o mapa do trajeto, um 
mapa real da Europa, porém cheio de círculos, 
cada um maior que o outro, como a representação 
de uma onda ou de um objeto que caia na água, 
se propagando em círculos (anh).  

MIND - DELUSIONS - brain - rounded (ALLEN -  
Very tranquil, as if brain were rounded and 
symmetrical).  

 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        76 

 

Tínhamos que chegar a esse país pagando 
“pedágios”, cuja viagem era feita por trem...esses 
“pedágios” se chamavam de “MARE”, a medida que 
se aproximava deste  país o MARE diminuía  de 
valor. Havia várias paradas, vários “MARES”.  

Pensei de imediato que eu não teria como ir, estava 
me se sentindo isolado e continuava inerte, 
mesmo estando na Alemanha, solitário. Meu irmão 
passou por mim e disse: ”você tem condições de ir 
para outro país... vamos!!! Você tem dinheiro e só 
vai gastar a metade, por que fica aí parado??”.Nesse 
momento foi difícil levantar do chão....eu tinha 
que me esforçar...me sentia abatido, cansado...” 

GENERALS – WEARINESS (ALLEN - Very rapid 
prostration). 

VERTIGO - RISING - agg. (ALLEN - Dizzy when 
she rises up).  

VERTIGO - FALL, tendency to - backward 
(CLARKE -  "a peculiar vertigo on rising, with a 
tendency to fall backward."). 

 

Simbolicamente esta tendência a cair para trás 
justifica a dificuldade de ABSINTHIUM para 
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concluir suas atividades. É como se desce um passo 
atrás devido a sua tendência a “Ocupações 
infrutíferas” (MIND - BUSY - fruitlessly – como 
stann).  

 

Agora que estou escrevendo fiquei 
sensibilizado...emocionado...estou sentindo que 
preciso parar de perder a minha felicidade...não 
quero ficar parado...como disse meu irmão no 
sonho: “porque não ir? Você tem condição!!!...os 
pedágios não são empecilhos para você...você 
conseguirá!!!...” 

 

MIND - TRANQUILLITY (ALLEN - Very tranquil, 
as if brain were rounded and symmetrical). 

 

Parece que começo a dar um pulo, estou saindo 
do ostracismo (calc-act)...  

MIND - JUMPING (HUGHES - The guinea-pig, 
after having repeatedly perambulated its glass cage, 
begins to grow impatient; it runs with furious leaps, 
trying to find a way of escape). 

MIND - ESCAPE, attempts to (HUGHES).  
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Na questão da ociosidade o diagnóstico diferencial 
com CALCAREA ACETICA (HAHNEMANN- - 
Whenever he sits idle and quiet, he becomes sleepy 
and cross, and everything is distasteful to him) é 
muito importante (corrija no seu programa Radar 
coloque como autor xxx adiante de calc e agregue 
calc-ach h1),  

Apesar das diferenças entre as diversas espécies, 
não há dúvidas que um sintoma obtido em uma 
patogenesia feita em um animal pode ser usado no 
homem, como acontece quando os veterinários 
prescrevem para o animal tomando como base os 
sintomas obtidos no ser humano.  

Como foi possível ver até aqui ABSINTHIUM em um 
pólo cai  em um estado de inércia, de ostracismo, e 
no outro deseja encontrar uma saída para resolver 
seus problemas e não ficar apenas perambulando, 
ainda que neste estágio possa ficar furioso, violento, 
descontrolado.  

 

Encontrei uma garota bela numa casa de massagem, 
meiga e carinhosa...não me arrependi...Parecia 
alguém que eu queria amar...mas tive as 
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precauções de um local assim...Não cheguei a ter 
penetração, só carícias suaves, abraços e 
masturbação. 

 

Sonhos: com uma pessoa me abraçando, mas sem 
penetração, não estava transando, uma mulher 
bonita, a vejo nua, abraçada comigo, às vezes 
grudada a mim, como se nós dois fôssemos uma só 
carne, bem presa a mim. Já tive este sonho várias 
vezes.  

 

Indiretamente este grudado, como se fosse um só 
corpo, pode ser explicado através da simetria, do 
redondo, os dois se fundem em um só círculo, como 
se dá na interseção de dois conjuntos iguais.  

 

Outro sonho:  

 

Coberto de angústia eu me senti oprimido. Estava 
num local bonito, onde reencontrei com amigos do 
antigo trabalho (calc-p), um amigo em particular, 
parecia que eu estava impedido de adentrar 
àquele local, era uma casa bela, havia lanchas e um 
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lago. Eu apanhava minhas camisas do chão, de boa 
fabricação, parecia que eram de seda (sulph), 
haviam me custado muito dinheiro, haviam sido 
compradas por mim, mas não havia sido no Brasil, 
eram exclusivas. Eu ia pegando uma a uma e 
colocando no meu braço, mas me sentia angustiado. 
Queria falar com o chefe do meu ex-trabalho para 
que ele revisse a minha demissão, pois estava 
sofrendo muito. Ele me atendeu, mas nada ficou 
resolvido.  

Ele apenas começou a ingerir uma bebida forte na 
minha presença sorrindo e eu não entendia o porquê 
daquele gesto. Não fui contemplado sobre meu 
pedido de voltar a trabalhar naquele órgão. Parecia 
que as coisas estavam difícies de eu conquistar.  

MIND - UNDERTAKING - many things, 
persevering in nothing (VITHOULKAS - He keeps 
busy all the time without accomplishing anything). 

MIND - BUSY – fruitlessly 

 

É comum no meio homeopático ouvir que não se 
deve interpretar o sintoma, mas fica difícil explicar 
certos sintomas se isto não for feito, para isto uso 
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muitas rubricas analógicas, que a meu ver estão 
dizendo a mesma coisa, mas com outras palavras.  

 

Repentinamente, recebi uma folha de papel 
envelhecida (tipo A4), escrita com tintas negras bem 
fortes, não lembro o conteúdo desses escritos, mas 
me fez parar e observar. Senti como se fosse um 
aviso, um mandamento a seguir, como uma rota, 
um caminho. Após ler a tal folha de papel a cena da 
casa voltou, eu via um deck de madeira elaborado de 
madeira fina, na beira do lago, onde atracavam os 
barcos pequenos, via pessoas molhadas, como em 
um clube, banhando-se. Eu não podia aproveitar o 
que hava de melhor, eu permanecia marginalizado 
nesse local, inerte, só pedindo, pedindo para me 
aceitarem no grupo. 

MIND - SHRIEKING - help; for (ALLEN - After 
drinking Absinthe began to scream, called out, with 
frothing from the mouth; convulsions, with tetanic 
spasms like electric shocks).  

MIND – MISANTHROPY (MORRISON – 
Misanthropic). 
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Obs. Infelizmente este paciente por dificuldades 
financeiras não deu continuidade ao seu tratamento 
homeopático. Como ele mesmo diz, estando 
acordado se sentia muito bem, mas os seus sonhos 
angustiantes após tomar o medicamento mostram 
que estava longe de uma cura. No entanto os temas 
dos seus sonhos são completamente coerentes com o 
medicamento, até o fato de sonhar com uma bebida 
forte, com a inércia que esta bebida provoca após as 
convulsões etc.  

 

Análise do caso de acordo com a patogenesia.  

 

ABSINTHIUM por si só tem dificuldade para 
encontrar seu caminho, sente-se assimétrico como 
se estivesse preso dentro de uma gaiola redonda 
(intoxicação da cobaia), fica perambulando na 
busca de uma saída e grita por socorro. 
ABSINTHIUM em um pólo é muito ingênuo, 
crédulo, infantil (NAIVE), pode cometer atos ilícitos, 
como cleptomania, devido ao seu pensamento 
assimétrico, tornando-se misantropo,  no outro pólo 
busca um estado de simetria, onde quer cumprir 
com as regras, estar de acordo com a ordem social, 
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mantendo-se dentro da rota, do caminho certo 
(beryl).  

 

Generalities 

 

[ALLEN] - Epileptiform convulsions. 

GENERALS - CONVULSIONS – epileptiform 

 

[ALLEN] - Next day very weak. 

GENERALS – WEAKNESS 

 

[ALLEN] - No muscle; great lassitude. 

GENERALS – LASSITUDE 

 

[ALLEN] - Epileptic spasms, with cyanosis, frothing 
from the mouth. 

GENERALS - CONVULSIONS - cyanosis, with 

MOUTH - FROTH, foam from mouth - convulsions 
– during 
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[ALLEN] - Epileptic spasms, with cyanosis, frothing 
from the mouth. 

GENERALS - CONVULSIONS - cyanosis, with 

MOUTH - FROTH, foam from mouth - convulsions 
– during 

HEAD - CONSTRICTION – Temples 

RESPIRATION - ACCELERATED 

 

[ALLEN] - Epileptic spasms repeatedly. 

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - rapid 
succession; attacks in 

 

[ALLEN] - Was suddenly seized with a convulsion, 
during which he lost consciousness; there were 
convulsive movements of the limbs, face distorted, 
frothing from the mouth, biting the tongue. 

 

[ALLEN] - Convulsions and violent color of the 
face, frothing from the mouth etc. 
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[ALLEN] - Irregular intermittent spasms, without 
absolute loss of consciousness. 

GENERALS - CONVULSIONS – intermittent 

GENERALS - CONVULSIONS - consciousness - 
diminished; with 
absin.a1,vh1 

 

[ALLEN] - General trembling. 

GENERALS - TREMBLING – Externally 

 

[ALLEN] - Trembling of the lips, hands and tongue. 

FACE - TREMBLING - Lips 

 

[ALLEN] - Trembling of the limbs, lips, tongue. 

EXTREMITIES - TREMBLING 

 

[ALLEN] - Symptoms of general paralysis. 

GENERALS - PARALYSIS 

 

[ALLEN] - Very marked anesthesia, [a13]. 
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GENERALS - ANESTHESIA [= insensibility] 

 

[ALLEN] - Falling down, as in epilepsy, with 
distortion of the features, spasms of the limbs, 
bloody foam at mouth and biting of the tongue, t. 

GENERALS - FALL; tendency to 

FACE – DISTORTION 

MOUTH - SALIVA – bloody 

EXTREMITIES – CONVULSION 

MOUTH - BITING – Tongue 

 

[ALLEN  - Handbook] - Faintness. 

GENERALS – FAINTNESS 

 

[ALLEN  - Handbook] - Frequent hysterical spasms, 
not amounting to epilepsy, the convulsions 
consisting of rigidity of the limbs and some irregular 
motions. 

EXTREMITIES - MOTION – irregular 
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[HERING] - Trembling precedes epileptic attack. 

GENERALS - TREMBLING - Externally - 
convulsions; before 

 

[HERING] - Epileptiform convulsions : loses 
consciousness, falls, bites his tongue, foams at 
mouth, features distorted; throws his limbs about; 
weak afterwards.  

GENERALS - WEAKNESS - convulsions; after 

 

[HERING] - Attacks antepone.  

 

[HERING] - || Paralysis of inner organs. 

GENERALS - PARALYSIS - Organs, of 

 

[HERING] - Bruises and consequent inflammation. 

GENERALS – INFLAMMATION 

GENERALS - INJURIES 
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[HERING] - ¤ Especially younger patients. ð 
Chlorosis. 

 

[HERING] - Is said to cure poisoning by 
mushrooms. 

GENERALS - FOOD and DRINKS - mushrooms - 
agg. - poisonous 

GENERALS - POISONINGS - mushrooms 
absin.hr1 

 

[BOERICKE]  Chorea.  

GENERALS – CHOREA 

 

 [Hom Herald] RELATED to: Abrot. and Art. v.  

 

[COWPERTHWAITE] Absinthium exercises a 
specific influence upon the nervous system, inducing 
symptoms of an epileptiform character, muscular 
tremors, tonic and clonic spasms, foaming at the 
mouth, involuntary defecation and discharge of 
semen, together with hallucinations, and delirium, 
the brain and spinal cord being in a state of 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        89 

 

congestion, especially in the region of the medulla 
oblongata.  It also, secondarily, affects the 
vegetative sphere, producing at first increased 
appetite, promoting digestion, accelerating the 
circulation, and to some extent augmenting the 
secretions, this condition after a time giving way to 
one of an opposite character - impaired digestion, 
with its usual train of symptoms.  Its action is similar 
to that of alcohol, its chronic effects being much 
more serious in their character. 

RECTUM - INVOLUNTARY stool 

MALE GENITALIA/SEX - SEMEN dribbling - 
unnoticed 

[MURPHY - Repertory] Diseases - HEMOLYTIC 
anemia, chlorosis 

GENERALS - ANEMIA – hemolytic 

 

   

[VERMEULEIN – Syn Mat Med II] Worse: Spoiled 
meat [1].  

GENERALS - FOOD and DRINKS - spoiled food - 
agg. 
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GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - agg. - 
spoiled meat 

 

[MURPHY - Repertory] Generals - STIFFNESS, of 
body 

GENERALS – STIFFNESS 

 

[MURPHY - Repertory] Glands - THYROID, gland, 
remedies – cretinism 

 

[MURPHY - Repertory] Glands - SPLEEN, general 
- enlarged - painful - feels swollen 

 

[MURPHY - Repertory] Glands - SPLEEN, general 
– irritation 

 

[MURPHY - Repertory] Muscles - PARALYSIS, 
muscles, 

[MURPHY - Repertory] Muscles - STIFFNESS, 
muscles 
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[MURPHY - Repertory] Nerves - CONVULSIONS, 
general, - suppressed, discharges - agg. 

[MURPHY - Repertory] Nerves - EPILEPSY, 
general, - epilepsy, aura of - palpitation 

 [MURPHY -Repertory] Nerves - PARALYSIS, 
general – painless 

 

 [VITHOULKAS] What is the essence behind it? It 
is convulsions, tremors, spasms, hysteria and 
hallucinations. If you have those symptoms, it is 
finished. You are not going to use it once in your 
lifetime, but when you need it, you will need it and 
have to give it. 

 

Vertigo 

 

[ALLEN] - Frequent vertigo. 

VERTIGO – FREQUENT 

 

[ALLEN] - Dizzy when she rises up. 

 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        92 

 

[ALLEN - Handbook] - Vertigo on rising, or with 
tendency to fall backward. 

 

[BOERICKE]  - Sudden and severe giddiness. 

 

[VERMEULEN – Syn Mat Med II] With twitching 
of facial muscles. 

 

Head 

 

[ALLEN] - Wants to lie with the head low. 

 

[ALLEN - Handbook] - General confusion, with 
headache. 

MIND - CONFUSION of mind - headache, with 

 

[ALLEN - Handbook] - Constriction of the temples. 

 

[ALLEN - Handbook] - Pain above the eyes. 
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[HERING] - Causes congestion of head, medulla 
and spine.  

HEAD – CONGESTION 

 

[HERING] - Headache. 

 

[HERING] - | Baldness and chronic tinea. 

HEAD - HAIR – baldness 

HEAD - ERUPTIONS – ringworm 

 

[BOERICKE] - Dull occipital headache. [Gels. Pic- 
ac]. 

 

[MURPHY – Repertory] Head - CONGESTION, 
forehead - congestion, vertex 

HEAD - CONGESTION – Forehead 

 

[MURPHY – Repertory] Headaches - LIE down, 
must - head low, with 
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HEAD - PAIN - lying down - amel. - head down; 
must lie down with the 
absin.mp1 

 

[MURPHY – Repertory] Headaches - LYING, while 
- lying, painful side, on amel. - head high, with - 
low, with 

HEAD - PAIN - lying down - amel. - head down; 
must lie down with the - painful side, on 
absin.mp1 

 

[VERMEULEN – Syn Mat Med II] amel. Bending 
head forward. 

HEAD - BENDING - forward - amel. 
absin.vml3 
 

 

Eyes 

 

[ALLEN] - Pain in the eyes. 

[ALLEN] - Eyes itch. 

[ALLEN] - Eyelids heavy. 

[ALLEN] - Eyes brilliant. 
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[ALLEN] - Dilated pupils. 

[ALLEN] - Injected conjunctiva, t. 

EYE - INJECTED – Conjunctiva 

EYE - DISCOLORATION – red 

 

[ALLEN - Handbook] - Sclerotic  yellow. 

EYE - DISCOLORATION - yellow – Sclera 

  

[ALLEN - Primer] Lids droop. 

EYE - PARALYSIS - Lids, of 

EYE - FALLING - Lids; of 

[HERING] - Eyelids swollen; eyes red and suffused 
with tears.  

EYE – TEARS 

 

Vision  

 

[HERING] - Dim-sightedness.  
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Nose 

 

[VERMEULEIN – Syn Mat Med II] Continuously 
rubs nose [from dryness or scanty, irritating watery 
discharge] until nose is red and excoriated.  

NOSE - ITCHING – rubs 

NOSE - DISCHARGE – watery 

NOSE - DISCHARGE – irritating 

NOSE - DRYNESS – Inside 

NOSE - DISCOLORATION – redness 

NOSE - EXCORIATION 

 

Ear 

 

[HERING] - ¤ Otorrhoea. ð Especially after 
hemicranias. 

 

Face 

 

[ALLEN] - Looks foolish. 
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[ALLEN] - Pallor of the face. 

 

[BOERICKE] - Spasmodic facial twitching. 

FACE – TWITCHING 

FACE - CONVULSIONS, spasms 

 

[HERING] - Makes facial grimaces. ð Epileptiform 
convulsions.  

MIND - GRIMACES - convulsions 
absin.hr1 

 

[HERING] - Ebullitions of blood in face. 

FACE - BLOOD to face; rush of 

 

[BOERICKE] - Face blue. 

  

[ALLEN] - Jaws firmly fixed, toxicological. 

FACE - CLENCHED jaw 
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Mouth 

 

[ALLEN] - Tongue protrudes, feels thick; can't talk 
distinctly. 

MOUTH - SPEECH - indistinct 

MOUTH - THICK; sensation as if - Tongue was 

 

[ALLEN] - Complains that tongue (and larynx) are 
paralyzed. 

 

[ALLEN] - Foaming at the mouth. 

 

[ALLEN] - Trembling of the tongue. 

 

[ALLEN] - Fibrilar twitching of the tongue. 

MOUTH - TWITCHING - Tongue 

 

[HERING] - Bites his tongue. ð Epileptiform 
convulsions.  
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[BOERICKE] - Bites tongue; trembles; feels as if 
swollen and too large; protruding. 

 

[VERMEULEIN Syn Mat Med II] Sensation as if 
the posterior part of tongue were raw, as if he had 
bitten his tongue.  

 

[VERMEULEIN Syn Mat Med II] agg. When 
tongue touches teeth. 

MOUTH - RAWNESS - Tongue; seems 
absin.vml3 zinc-act.a1 

 

 

Teeth 
 

 

[HERING] - Excited, opisthotonos, grinding teeth; 
followed by stupor. 

TEETH – GRINDING 

TEETH - GRINDING - epilepsy 

 

 

Throat 

 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        100 

 

[ALLEN] - Scalded feeling in throat. 

 

[BOERICKE] - Scalded sensation; as of a lump. 

THROAT - LUMP; sensation of a 

 

[HERING] - Throat inflamed. 

THROAT – INFLAMMATION 

 

 Stomach 

 

[ALLEN] - No appetite; loathed food (next day). 

 

[ALLEN] - Sick in stomach and liver. 

STOMACH - COMPLAINTS of the stomach 

ABDOMEN - LIVER and region of liver; 
complaints of 

 

[ALLEN] - Nausea, apparently in region of gall-
bladder. 
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STOMACH - NAUSEA - Abdomen; in 

STOMACH - NAUSEA - Abdomen; in - Upper 
abdomen 

STOMACH - NAUSEA - Abdomen; in - Gall-
bladder region 
absin.a1 

 

[ALLEN] - Food lies heavy. 

STOMACH – HEAVINESS 

 

[ALLEN] - Stomach feels cold and oppressed; 
thinks it would not absorb much. 

STOMACH - COLD - sensation of - Stomach; of 

STOMACH – OPPRESSION 

STOMACH - FULLNESS, sensation of 

STOMACH - FULLNESS, sensation of - absorb 
much; thinks it would not 
absin.a1 

 

[ALLEN] - Eructations; stomach and bowels 
distended. 

STOMACH – ERUCTATIONS 
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STOMACH – DISTENSION 

ABDOMEN - DISTENSION 

 

[ALLEN] - Uncomfortable, irritated feeling of 
stomach. 

STOMACH - DISAGREEABLE, sensation 

 

[ALLEN] - Symptoms of indigestion, with at times 
vomiting. 

STOMACH - INDIGESTION 

 

[ALLEN] - Oppression of the epigastrium and chest. 

CHEST – OPPRESSION 

 

[HUGHES] Estômago muito distendido; uma 
irritação desconfortável no estômago.  

STOMACH - IRRITATION 

 

[ALLEN Primer] Nausea or vomiting of bitter 
mucus. 
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STOMACH - VOMITING; TYPE OF – mucus 

STOMACH - VOMITING; TYPE OF - bitter 

STOMACH - VOMITING; TYPE OF - mucus - bitter 
absin.a3 

 

 

[HERING] - Nausea and vomiting in morning.  

STOMACH - NAUSEA – morning 

STOMACH - VOMITING – morning 

[BOERICKE] - Nausea; retching; eructation.  

[ALLEN - Handbook] - Thirst. 

 

[ALLEN Primer] Liver larger. 

ABDOMEN - ENLARGED – Liver 

 

[ALLEN Primer] Bowels inactive. 

ABDOMEN - INACTIVITY - Intestines; of 

 

[ALLEN - Handbook] - Coldness and oppression in 
stomach. 

STOMACH – COLDNESS 
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STOMACH - OPPRESSION 

 

[VERMEULEIN Syn Mat Med] Nausea and pain in 
stomach in morning on waking. 

STOMACH - NAUSEA - morning - waking; on 

STOMACH - PAIN - morning - waking; on 

 

[VERMEULEIN Syn Mat Med] Pain, extending to 
back. 

STOMACH - PAIN - extending to - Back 

 

Abdomen  

 

[ALLEN] - Liver enlarged. 

ABDOMEN - ENLARGED - Liver 

 

[ALLEN] - Immense accumulation of flatulence; 
wind-colic.  

ABDOMEN - PAIN - cramping - accompanied by – 
flatulence 
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[ALLEN] - Thinks liver and spleen have become 
thin and pale. 

ABDOMEN - THIN - Liver; sensation of 

ABDOMEN - THIN - Spleen; sensation of 

 

[ALLEN] - Bloated around the waist and in the 
abdomen, as after ague. 

 

[ALLEN] - Bowels distended. 

ABDOMEN – DISTENSION 

 

[ALLEN] - Very much bloated. 

 

[ALLEN] - Immense accumulation of flatulence; 
wind-colic. 

 

[ALLEN] - Loss of appetite. 

STOMACH - APPETITE – wanting 
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[ALLEN - Handbook] - Liver becomes enlarged 
Constipation. 

ABDOMEN - ENLARGED – Liver 

RECTUM - CONSTIPATION 

 

[ALLEN - Handbook] - Flatulent distention of the 
abdomen, which is hard. 

ABDOMEN - HARD 

 

[HERING] - || Liver feels swollen. ð Autumnal 
fever.  

ABDOMEN - SWOLLEN sensation - Liver 

 

[HERING] - { Liver and stomach diseases.  

STOMACH - COMPLAINTS of the stomach 

ABDOMEN - LIVER and region of liver; 
complaints of 

 

[HERING] - || Pain in spleen; it feels swollen. ð 
Autumnal fever. 
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ABDOMEN - PAIN – Spleen 

ABDOMEN - SWOLLEN sensation - Spleen 

 

[HERING] - Bloated: around waist and in abdomen, 
as after ague; with flatus. 

 

[MURPHY - Repertory] Stomach - HEAVINESS, 
sensation - eating, while – after 

STOMACH - HEAVINESS - eating – while 

 

Rectum 

 

[ALLEN] - Constipation. 

RECTUM – CONSTIPATION 

 

[HERING] - Hemorrhoids. 

RECTUM – HEMORRHOIDS 

 

[CLARKE] - Ascarides.) 
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RECTUM - WORMS - complaints of worms – 
pinworms 

 

Stool 

 

[HERING] - Destroys worms. 

RECTUM - WORMS - complaints of worms 

 

Urine 

 

[ALLEN] - Urine of a deep yellow orange color, and 
strong, horse-like smell. 

 

[ALLEN] - Urine red, albuminous. 

URINE - ALBUMINOUS 

 

Urinary organs 

 

[ALLEN] - Constant desire to urinate. 
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[ALLEN - Handbook] - Micturition frequent. 

BLADDER - URINATION – frequent 

 

[VERMEULEIN Syn Mar Med] Heavy sensation in 
kidney region. 

KIDNEYS - HEAVINESS - Region of 

 

Male sexual organs 

 

[HERING] - Spermatorrhoea with relaxed parts.` 

MALE GENITALIA/SEX - EJACULATION - 
erection – without 

MALE GENITALIA/SEX - FLACCIDITY – Penis 

 

[KHAMTAN] You will find pain in the back after 
intercourse.  There will be oozing of white substance 
from glans. 

BACK - PAIN - coition; after 

MALE GENITALIA/SEX - SMEGMA - increased 
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[KHAMTAN] His desire for sex increases.  
Erections will be mechanical and painful. 

MALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE – 
increased 

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS – painful 

MALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION; 
disposition to 

 

[KHAMTAN] Dr Kent states with confidence that 
this medicine can cure gonorrhea.  A patient waits 
for urine to start.  Urine dribbles after completion of 
urination. It is also useful in chordee.  The discharge 
that emanates is yellow. 

URETHRA - DISCHARGE – gonorrheal 

BLADDER - URINATION - retarded, must wait for 
urine to start 

BLADDER - URINATION - dribbling - urination - 
after - agg. 

URETHRA – CHORDEE 

MALE GENITALIA/SEX - EJACULATION - yellow 
absin.kkp3 
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Female sexual organs  

 

[ALLEN] - Darting pain in right ovary. 

FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN - Ovaries - 
right - stitching pain 

 

[HERING] - Pains in uterus. 

FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN – Uterus 

 

[HERING] - Promotes menses. 

 

[BLACKWOOD] - When partaken of for some time 
the mental and physical powers are enfeebled, the 
virile power is lost in the male, while the menopause 
is premature in the female 

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS - wanting 

FEMALE GENITALIA/SEX - MENOPAUSE – 
premature 

 

Larynx 
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[ALLEN] - Voice feeble, speech hesitating. 

LARYNX AND TRACHEA - VOICE – weak 

MIND - SPEECH – hesitating 

 

[Hom Herald]  - Voice feeble; trembles; hoarse 
speech hesitating. 

LARYNX AND TRACHEA - VOICE – tremulous 

LARYNX AND TRACHEA - VOICE – hoarseness 

 

Cough 

 

[ALLEN] - Cough, with some expectoration and 
crepitant râles (due very likely to some edema of the 
lungs dependent, on the albuminuria). 

COUGH – LOOSE 

CHEST - EDEMA; PULMONARY 

CHEST - MURMURS - respiratory murmurs 

 

[HERING] - Cough with liver complaint. 
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ABDOMEN - LIVER and region of liver; 
complaints of - accompanied by - cough 

 

[MURPHY - Repertory] Breathing – accelerated 

 

[MURPHY - Repertory] Breathing – CYANOSIS 

RESPIRATION - ASTHMATIC - accompanied by 
– cyanosis 

 

[MURPHY - Repertory] Breathing - IRREGULAR, 
(Cheyne strokes) 

GENERALS - CHEYNE-STOKES respiration 

 

[MURPHY - Repertory] Breathing – 
STERTOROUS 

RESPIRATION - STERTOROUS 

 

[VERMEULEIN Syn Mat Me] Difficult respiration 
while lying on left side. 
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RESPIRATION - DIFFICULT - lying - side; on - 
left - agg. 

 

Chest 

 

[ALLEN] - Tremor of the heart, felt towards the 
back.  

CHEST - TREMBLING – Heart 

CHEST - PALPITATION of heart - back - felt in 
back 

 

[ALLEN] - Heart thumps; can be heard in the 
scapular region. 

CHEST - PALPITATION of heart - tumultuous, 
violent, and vehement - heard in back 

CHEST - PALPITATION of heart - tumultuous, 
violent, vehement - heard in back - Scapular 
region; in 
absin.a1 

 

[ALLEN] - Beat of the heart irregular. 

CHEST - PALPITATION of heart - irregular 
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[ALLEN] - Pulse rapid. 

GENERALS - PULSE - frequent 

 

[ALLEN] - Oppression of the epigastrium and chest.  

CHEST – OPPRESSION 

 

[MURPHY - Repertory] HEART - FLUTTERING, 
of heart, - fluttering, sensation, as if 

CHEST – FLUTTERING 

 

Extremities 

 

[ALLEN] - Trembling of the hands; especially in the 
morning. 

EXTREMITIES - TREMBLING – Hands 

EXTREMITIES - TREMBLING - Hands - morning 

 

[ALLEN] - Feet very cold. 
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EXTREMITIES - COLDNESS – Feet 

 

[ALLEN] - Pain along the sciatic nerve. 

EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic 
nerve 

 

[ALLEN - Handbook] - Unsteady, tottering gait. 

EXTREMITIES - TOTTERING GAIT 

EXTREMITIES - UNSTEADINESS, joints - Lower 
limbs 

 

[ALLEN] - Falling down, as in epilepsy, with 
distortion of the features, spasms of the limbs, 
bloody foam at mouth and biting of the tongue, t. 

 

[HERING] - Throws about limbs. ð Epileptiform 
convulsions.  

EXTREMITIES - CONVULSION 

 

[HERING] - Pains in limbs.  
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EXTREMITIES – PAIN 

 

[HERING] - Limbs swell. 

EXTREMITIES - SWELLING 

 

[HERING] - ¤ Horses kick with hind legs toward 
belly. ð Ascarides. 

 

[BOERICKE] - Paralytic symptoms. 

EXTREMITIES – PARALYSIS 

 

[KAMTAN] When sciatica is the result of Cerebral 
irritation (hysteria, epilepsy) accompanied by 
tremors and sleeplessness 

EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic 
nerve - accompanied by – convulsions 

 

[ALLEN] - Falling down, as in epilepsy, with 
distortion of the features, spasms of the limbs, 
bloody foam at mouth and biting of the tongue, t. 
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EXTREMITIES - CONVULSION 

 

[VERMEULEIN  Syn Mat Med] Sprained, sore 
sensation in joints, esp. after convulsions. [Dorcsi] 

EXTREMITIES – SPRAINS 

EXTREMITIES - SPRAINS - Joints - convulsions; 
after 
absin.vml3 

 

Back 

 

[HERING] - Pain in sacrum. 

BACK - PAIN – Sacrum 

 

[HERING] - Bends backwards : in spasms. 

BACK - OPISTHOTONOS 

 

[VERMEULEIN Syn Mat Met] Dorsalgia or 
lumbalgia amel. MOTION. 

BACK – PAIN 

BACK - PAIN - motion - amel. 
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Fever 

 

[HERING] - Chill, heat, then sweat; thirst in all 
stages; sleeps during heat.  

SLEEP - SLEEPINESS - heat – during 

CHILL - CHILL in general 

PERSPIRATION - PERSPIRATION in general 

STOMACH - THIRST 

 

[HERING] - || Obstinate autumnal fevers, with 
swollen liver and spleen. 

FEVER – AUTUMNAL 

ABDOMEN - SWELLING – Liver 

ABDOMEN - SWELLING – Spleen 

ABDOMEN - SWELLING - Spleen - fever; during 
absin.hr1 

ABDOMEN - SWELLING - Liver - fever; during 
absin.hr1 
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[MURPHY - Repertory] Fevers - INTERMITTENT 
fever 

FEVER - INTERMITTENT 

 

Skin 

 

[ALLEN] - Eruption of furuncles over the whole 
body, [a9]. 

GENERALS - ABSCESSES 

 

[HERING] - Jaundiced skin. 

SKIN - DISCOLORATION - yellow 

 

Fever 

[ALLEN] - Feverish. 

FEVER - INTENSE heat 

 

[ALLEN] - Profuse sweat. 

PERSPIRATION - PERSPIRATION in general 



                http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=2 

Matéria Médica Homeopática                            Absinthium                         Carlos Lima Melo        121 

 

PERSPIRATION - PROFUSE 

 

Children 

 

[MURPHY - Repertory] Children - RETARDED, 
mentally 

 

[ALLEN] - The autopsies of animals poisoned by 
absinthe showed great congestion of the cerebro-
spinal vessels, of the meninges of the brain, and 
extreme hyperaemia of the medulla oblongata. The 
brain and spinal cord presented, upon transverse 
section, a uniform rosy coloring, with injection of 
the vessels; occasionally the stomach, more 
frequently the endocardium and pericardium, 
showed small ecchymoses. (Journ. of Psycholog. 
Med., 9, 525.) 

 

[ALLEN] (The autopsy demonstrated subpericranial 
ecchymosis, very recent meningeal haemorrhages, 
blood black, liquid, very abundant false membranes 
on the inner surface of the dura mater, superficial 
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inflammation of the left hemisphere of the brain, 
pulmonary emphysema, heart fatty, flabby, etc.) 

HEAD - INFLAMMATION – Brain 

HEAD - HEMORRHAGE – Meninges 

CHEST – EMPHYSEMA 

CHEST - FATTY degeneration of heart 

 

Homoeopathic aggravation 

 

[Hom Rec ] The "homoeopathic aggravation", or 
slight intensification of the symptoms which 
sometimes follows the administration of the curative 
remedy, is merely the reaction of the organism, 
previously perhaps inactive or acting improperly 
because of lowered susceptibility, as it responds to 
the gently stimulating action of the medicine. As a 
piece of machinery in which the bearings have 
become dry or rusty from disuse, creaks and groans 
when it is again started up into action, so the 
diseased, congested, sluggish organs of the body 
sometimes squeak and groan when they begin to 
respond to the action of the curative remedy. All 
this, and much more is included in the Hahnemann 
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doctrine of Vitality, under the Newtonian principle 
of Mutual Action ("Action and reaction are equal 
and opposite"), restated in medical terms by 
Hahnemann as Similia Similibus Curantur, and 
employed by him as the law of therapeutic 
medication.-STUART CLOSE, M.D.   

 

[ALLEN] - The effects observed from intoxication 
by Absinthe are dependent upon disturbance of 
motility. These are convulsive phenomena. The 
epilepsy develops itself in a relatively short time, the 
reverse of which is true of the effects of Alcohol. 
The epilepsy of Absinthe differs again from the 
epilepsy of Alcohol in its character. While the 
epilepsy of Alcohol becomes analogous to true 
epilepsy only at a very advanced stage of the 
disease, that of Absinthe assumes at once and 
completely all the characteristics of that disease. The 
person becomes pale, loses consciousness, falls, 
sometimes utters cries, the face is convulsed; this is 
followed by tonic convulsions, with tetanic rigidity 
of the limbs and of the trunk, which is raised up, 
followed by clonic convulsions of the limbs; the face 
becomes violet and cyanotic, respiration rapid, 
irregular, stertorous, froth from the lips, sometimes 
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bloody, the individual bites the tongue, at last falls 
into a comatose state, with stertorous respiration, 
which lasts a longer or shorter time. After the person 
recovers consciousness he seems stupid, dazed, and 
recollects nothing of what has passed. Sensibility is 
very obtuse, and during the attack anesthesia is 
complete. Sometimes the epilepsy of Absinthe is not 
characterized by a complete attack, but has only 
vertigo or loss of consciousness; symptoms which 
are found in true epilepsy. The third characteristic of 
the epilepsy of Absinthe is its short duration. The 
violent attacks cease completely as long as the 
patient remains sober, but when he begins to drink 
again he has new premonitions of an attack, which is 
not slow in coming on. There may be one attack or 
several during the day or following days, but usually 
there are three or four. Is this epilepsy of Absinthe 
the effect of acute or chronic intoxication? We 
believe that it is an acute symptom manifested 
during the course of chronic intoxication, found 
more often in those who drink to excess habitually; 
its appearance is never delayed after the person has 
begun to drink Absinthe to excess. After drinking for 
six months or a year, some day the person drinks to 
excess and the spasms come on. Acute alcoholic 
mania or delirium tremens is equally an acute 
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symptom during chronic alcoholism, and the 
epileptiform spasms of alcoholism show themselves 
at a very advanced period. Persons, who are attacked 
by the epilepsy of Absinthe, drink generally eight, 
twelve, or even twenty glasses of Absinthe a day. 
Others drink three or four, and are awaiting the 
attacks. A circumstance of great importance is the 
predisposition. We find a large number of drinkers 
who have never had spasms, or only slight 
symptoms. There are others, on the contrary, who 
are attacked on their first excess. A large number of 
person habitually sober, who drink occasionally a 
glass of Absinthe, become affected by a kind of 
intoxication, with pains in the head and sensation of 
constriction in the temples, and they therefore 
rarely drink Absinthe. Such persons tolerate, without 
the least trouble, a large quantity of Alcohol, and 
experience no symptoms from it. This is a very 
common occurrence, but difficult to explain, unless 
we admit the presence of a special agent in 
Absinthe. Dr. Voisin, in Nouv Dict. de Med. et de 
Chir. Prat., art. Epilepsie, 1870, p. 604 et 628, says 
that the epilepsy produced by wine, alcohol, etc., is 
usually characterized by long intervals between the 
attacks, the epilepsy of Absinthe by the very large 
number of attacks in a very short space of time. I 
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have reported a case of epilepsy of Absinthe in 
which there were from one hundred and fifty to two 
hundred attacks in twenty-four hours. Drs. Mace and 
Magnan have observed the same effects. 

 

Casos da literatura 

 

Article by Alfred Pullar, M.D., from the 
Homoeopathic World, in the Homoeopathic 
Recorder, December, 1903, Vol. XVIII, No. 12, 
page 548. 

As the essential lesion in many cases of this 
character is more or less obscure, the clinical 
features alone form the source of our knowledge of 
the action of the poison. But in actual epilepsy we 
are sometimes equally in the dark as to the 
pathological condition, and, therefore, from our 
therapeutic standpoint the similarity of the clinical 
phenomena is sufficiently reliable as an indication 
for the use of the medicine. Theories of causation 
have too long dominated therapeutics, the real 
advance of which has been due to the careful 
observation of individual characteristic symptoms in 
relation to their medicinal analogues.  
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Having obtained good results with Absinthium in 
several patients suffering from petit-mal, I was 
led to its use in a case of more severe type which 
has recently been under my observation.  

Miss M., [aet. 63] had been liable to fits at intervals 
during the past two years. These seizures were 
preceded by vertigo, by a "warm sensation rising 
from the stomach", and by slight impairment of 
speech.  

STOMACH - HEAT - sensation of 

During the attack the left side of the face was 
strongly convulsed and the tongue frequently 
bitten, the left arm and leg being at the same time 
rigidly contracted.  

FACE - CONVULSIONS, spasms – left 

 

In the early part of her illness the fits occurred only 
at long intervals [weeks or months]. Her friends 
informed me that the patient did not seem always 
quite bereft of consciousness during the seizures. 
My first prescription was Cicuta, which, however, 
effected little, if any, improvement. The fits were 
recurring almost hourly at night with prolonged 
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unconsciousness. I regarded the attacks as due to 
some lesion in the right cerebral cortex, the exact 
nature or extent of which I was, however, unable to 
determine. But, fortunately, obscure pathology does 
not necessarily imply the failure of treatment which 
is based on a more secure foundation. The morbid 
phenomena of Absinthium presenting of Absinthium 
presenting features strongly resembling those of the 
case before me, there could be little hesitation in the 
choice of a remedy. The characteristic symptoms 
of Absinthe are: Sudden and severe giddiness, 
epileptiform seizures, delirium with 
hallucinations and loss of consciousness. For some 
time after the attack there is loss of memory. As one 
of the premonitory symptoms my patient 
described "a warm sensation rising from the 
stomach", which might correspond to the 
"scalded feeling in the throat" found in the 
pathogenesis of Absinthe. The leading symptoms, 
however, in my view of the case, were the vertigo 
and epileptiform attacks. The disease-picture being 
thus clearly defined, Absinth. [5th dec.] was given, 
and on calling next day I was informed that after 
two doses of the medicine patient had been free 
from the nightly attacks and seemed better. I 
advised her to take no more medicine unless the 
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convulsive symptoms were threatening; and since 
that date [September 18th] there has not been 
any recurrence, whilst her general health and 
also her memory have much improved. 

 

xxx 

 

[Hom Rec] The child was unconscious with locked 
jaws and open eyes. His hands were clenched and 
the extremities were jerking so violently that the 
whole bed was shaking like anything.  

 Since the aura began in the head and came down 
to the lower limbs, I prescribed Absinthinum 6. , 
thrice daily.  

Result: no more convulsions.  

 

xxx 

 

ABSINTHE By E.V. Ross, M.D. Rochester, N.Y. 

The Homoeopathic Recorder, vol. 36, 1921, page 
no. 455 
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Excessive hyperalgesia all over the lower 
extremities and hypogastrium. Tickling the foot 
(sole) is so painful that the patient twinges and 
twists about in the bed. (Plumbum met. produces 
paralysis of the lower extremities with excessive 
hyperesthesia of the skin. Cannot bear to be 
touched anywhere, it hurts so.) 

Nightmares. 

Vertigo in the morning; would fall if not supported. 

Nausea and vomiting of a thick glairy mucus. 

Lower extremities livid, toes sweat. 

Planter reflex highly exaggerated. 

Stitches and itching in the feet, with the sensation as 
if a thousand needles pierced the toes, which often 
become so numb that they are not felt. 

 Sleep restless on account of frightful dreams. 
Wakes up unrefreshed. Disgust for meat. Vomits 
food when coughing. 

Pressure on the abdomen causes not only 
excessive pain, but also twisting of the head, 
contraction of the facial muscles and torsion of 
the trunk, as in hysteria. 
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Tingling, burning, stitching pains, worse by the 
heat of the bed, so that the suffer often cries out 
at night and prevents all sleep. 

 

xxx 

Absinthium," by E. Fornias, M. D. (HomRec, 1907 
Jan, vol. 22, no. 1, p. 8.) 

I obtained positive results with this remedy in a 
case of habit spasm, with peculiar drawings in the 
muscles of the lips and face, which interfered 
somewhat with speech. It is important to bear in 
mind that we may meet in practice with cases due to 
its abuse as an appetizer, and that this appetizer is 
not a tincture but a bitter liquor made from the 
volatile oil of the plant, which contains its aromatic 
virtues and produces a diseased condition like 
alcoholism, called absinthism, consisting of a series 
of severe symptoms, such as frightful hallucinations, 
peculiar contractions of the muscles of the lips and 
face, trembling in the limbs, numbness, emaciation, 
physical prostration, giddiness, headache, active 
delirium, dementia and paralysis, frequently 
resulting in death. Wormwood is placed by the old 
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school among the gastric tonics, cardiac stimulants 
and anthelmintics. 

  

xxx 

Article in the Homoeopathic Recorder, November, 
1895, Vol. X., No. 11, page 528. 

ABSINTHE IN EPILEPSY. - Absinthe, says Dr. 
James Kitchen, "is a remedy that I have now been 
using for over twenty years in various nervous 
affections, more especially in epilepsy. I refer 
particularly to epilepsy and epileptic affections, from 
the fact that I have derived more benefit from 
Absinthe in mild and in severe attacks of that disease 
than in other cases in which I have been in the habit 
of administering it. I was induced to give it in such 
cases from various accounts I met with in French 
papers and journals of its effects when used as a 
common drink among the French people. Its 
deleterious effects when thus taken were chiefly 
noted on the nervous system. The hospitals and 
asylums of France were filled with inmates 
suffering from every grade of nerve poisoning as 
a result of its use. 
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xxx 

The Hahnemannian Monthly, 1889, page no. 579. 

ABSINTHE is a remedy that I have now been using 
for over twenty years in various nervous affection, 
more especially in epilepsy. I refer particularly to 
epilepsy and epileptic affections from the fact that I 
have derived more benefit from absinthe in mild and 
in severe attacks of that disease than in other cases 
in which I have been in the habit of administering it. 
I was induced to give it in such cases from various 
readings I met with in French papers and journals of 
its effects when used as a common drink among the 
French people. Its deleterious effects when thus 
taken were chiefly noted in the nervous system. The 
hospitals and asylums of France were filled with 
inmate suffering from every grade of nerve 
poisoning as a result of its use. 

As I have said already, my chief use of the remedy 
has been in epilepsy, though I have given it 
frequently as a nerve tonic. In the latter class of 
cases I have usually administered it in appreciable 
doses of several drops in water before meals. My 
chief remedy in the treatment of epilepsy, however, 
is the bromide of ammonium. I prefer it to the 
other bromides, after an experienced use of all; but 
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as mentioned above, I have used the absinthe when 
the bromide failed, and in some few cases with 
better results. 

 

 

 

 

 

  

     

     

 

 


