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SÍNDROME DE PETER PAN X KREOSOTUM + UM CASO 

Dr Carlos Lima Melo - médico homeopata. 

climamelo@gmail.com 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Esta síndrome caracteriza-se por determinados comportamentos, imaturos em 
aspectos comportamentais, psicológicos, sexuais ou sociais. Segundo Kiley, traços 
de irresponsabilidade, rebeldia, cólera, narcisismo, dependência, negação ao 
envelhecimento. 

A Síndrome de Peter Pan foi aceita em psicologia desde a publicação de um 
livro escrito em 1983 The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up 
ou "síndrome do homem que nunca cresce", escrito pelo Dr. Dan Kiley. 

No entanto não há evidências de que esta síndrome seja uma doença psicológica 
real, e por isso não está referenciada nos manuais de transtornos mentais. Não 
consta, por exemplo, no DSM IV. 

 

FALAS DE UMA PACIENTE 

7 a 10 anos - Para almoçar temos que por a comida em sua boca, ela se recusa a 
crescer, quer ser pequena, quer um remédio para voltar a ser bebê. Quer ser nenê, 
quer berço. Não gosta de sair de casa, não quer saber de trabalhar fora, não quer 
carro, não quer celular. Disse que quando crescer vai ter uma clínica de cachorro, 
mas quando estiver chovendo vai por uma plaquinha dizendo: não estou 
atendendo, disse que vai ficar vendo TV a cabo. Disse que só vai parar de 
mamar bico quando estiver com mais de quarenta anos e que só vai casar 
quando tiver 56 anos. Tenho vontade de estudar no educandário das crianças. 
Quando me machuco minha mãe cuida de mim (muriaticum). Diz: mamãe me 
chame de nenê, chora ao pensar que vai crescer, que vai ficar grande. Fica 
deitada como um nenê e conversa como um nenê. Não gosta de sair de casa 
para qualquer lugar. Chora quando digo que ela tem que largar o bico, seus dentes 
estão nascendo desalinhados (syph).  Só levou o bico para a escola no primeiro 
dia, falou que não ia levar mais e nunca mais, mas só dorme se for cheirando 
uma fralda e mamando no bico. Gosta muito desta fraldinha que sempre a 
acompanha. Não quer que a lavem, pegou limpa do varal e passou no chão. 
Ela não gosta de sair de casa, acho que é porque o povo fica perguntando se ela 
não vai parar de mamar no bico.  
Ela não quer ter um irmão. Para levantar fica se espreguiçando durante dez 
minutos e dizendo que está com muita preguiça, sempre diz, estou caindo de sono. 
Mesmo depois de ter acordado diz, deixe que eu durma. mamãe.  
Falou que o peito de uma menina estava crescendo e que ela cortou com uma 
faca.  
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Gosto de brincar de boneca. Ligava para a mãe como se estivesse morrendo. A 
gente pergunta e ela faz de conta que não está ouvindo. Tem vergonha, ela quer 
falar uma coisa, mas pede a mãe para falar por ela, é mais em ambiente novo, com 
gente que não conhece, às vezes é tímida até com os conhecidos. Ela gosta de 
ficar deitada, vendo desenho animado à tarde toda. 
Ela come palavras ao escrever, come letras. A gente acaba de ensinar e ela erra. A 
gente acaba de dizer que cão tem um til e ela escreve cão sem til e pergunta o que 
ela tem que por.  
Está com muita tosse, mais à tarde, piora com o tempo frio. Ela só quer andar 
descalça, a garganta inflama e fica com cheiro ruim.  
Chorou muito sentida porque o pai chutou sua cadela, falou para ele, se você a 
matar quem vai cuidar dos filhinhos dela. Tudo ela questiona, você gostaria que 
eu fizesse o mesmo com você? 
Na chácara ela fica o tempo todo com os cinco cachorros, eles  ficam puxando o 
cabelo dela. Eles a mordem e ela não se importa, eles são loucos por ela, estão 
sempre atrás dela.  
Quando alguém chama a atenção dela fica com vergonha (op), constrangida.  
Nunca obedece (plb) da primeira vez, temos que falar várias. Apavorada, não tem 
calma, tudo dela é para ontem (arg-n, sul-ac). (Dentro da compreensão de kreos 
se explica pelo fato de querer em um pólo logo o fim das coisas).  
É vaidosa, tem medo de engordar. Não gosta de cortar o cabelo e as unhas do pé. 
Facilidade para ter piolho (staph). Fica fria, com os lábios roxos quando brinca 
com o pai, quando corre atrás dela. Para tudo ela tem uma resposta, não diz 
apenas sim ou não. Não gosta que conversem com ela. Não gosto que ninguém me 
atrapalhe. Está mexendo nas gavetas do consultório. Não gosta de sapato, só fica 
calçada na escola. Ela chega da escola com os sapatos na mochila. Não gosta de 
sair de casa, mas gosta de ir para a chácara. Fala que está com muita saudade, 
quando a mãe viaja, chora, fica triste (ph-ac, mag-m, aeth, caps), chega a ter febre. 
Pânico de ver sangue. É egoísta, não quis emprestar seu vestido para uma menina 
humilde, ficou até a noite falando, não gosto que emprestem minhas coisas (hyos). 
É nervosa, chora, maltrata, xinga (anac) a secretária.  
Não gosta de estudar, mas vai à escola todo dia e faz suas tarefas. Reza para 
gostar de estudar. Muito calada, apanhou por causa da escola, chorava suspirando 
e não falava nada. Não gosta de estudar, eu gosto muito de dormir durante o dia, 
mas a noite não gosto. (A noite é o fim de um dia, em um pólo kreos nõ quer 
chegar ao fim, talvez por isto a criança resista tanto ao sono). 
É muito crítica, critica tudo, fez a secretária refazer uma carta várias vezes porque 
havia cometido alguns erros. Se o pai fala uma coisa errada ela corrige, diz: 
beleza, você fica falando errado. A mãe fuma e ela diz: você vai morrer. (Está 
preocupada com o fim do outro). 
Grita e chora quando está brigando. Não tem um pingo de paciência. Chora 
quando mexem com ela no carro da escola, quando estragam suas coisas. É muito 
exigente, me dá, me dá, fica numa falação, não tem educação para esperar, tem 
que ser na hora. As alergias somem na chácara, fala que lá é feliz, que lá tem 
cachorro. Sua vida é um cachorro. Só gosta de vir aqui por causa do meu 
cachorro, também gosta de ir para a chácara, fica vendo os cachorros, sobe nas 
árvores, tudo lá é maravilhoso. Fala que a empregada da chácara não estudou, que 
só estuda quem quer. Diz que quer viver na roça. Não quer ter celular porque não 
dá sossego. Com barulho (borx, kali-c, zinc) põe as mãos nos ouvidos, diz que 
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nunca quer ter um carro para não ouvir buzina.  Quando espirra ou sente dor diz 
que quer vir aqui, mas na realidade é para ver o meu cachorro. 
Ela fica o dia todo com o bambolê. É muito metódica, achou que eu estava 
escrevendo seu nome com z, estava vendo de cabeça para baixo. Ela é muito 
preocupada com pagamentos. Não gosto de dever para as pessoas (hep, ferr-ar 
etc.). Tirou nota baixa, eu disse para ela que foi por não ter estudado e ela disse, 
você estava perto de mim para saber se não estudei. Ela tem resposta para tudo. 
O negócio dela é o pai e a mãe, só gosta do pai e da mãe, não gosta de tio. É muito 
família, gosta de ficar com eles, a família é tudo para ela (kali-i), mãe, pai, avós, 
tias, primos. Zomba muito do pai, se ele faz alguma coisa errada, diz, eu falei, eu 
falei, eu falei que não ia dar certo. Chorona. É meio falsa (tarent), chora sem 
querer (camph), faz cena para conquistar, para ganhar as coisas. Não gosta de ir à 
casa da avó, se arruma emburrada, depois que a gente já está na estrada, para 
conquistar a mãe, fala que está com saudade da avó. Brinca muito com o pai à 
noite (cypr). Tem uma carência de pai, uma coisa inexplicável, amor demais pelo 
pai. Enquanto meu pai não chega eu não durmo (rhus-t). Meu pai chega tarde e 
fico com saudade, com medo que aconteça alguma coisa. Um dia estava chorando 
a noite, ligando para o pai dizendo, venha porque pode acontecer uma coisa com 
você. Não aceita a idéia de ficar sem o pai. 
Atividades - Faz balé. Não gosta de cortar o cabelo, só deixa cortar a franja. Tem 
resposta para tudo, ela manda que eu corte o meu cabelo quando falo para ela 
cortar o dela. Memória excelente. 
Sintomas físicos - Erupções ásperas nas dobras dos joelhos, dos cotovelos e nas 
axilas, pioram quando fica muito estressada. Está gordinha, não é por comer 
muito, gosta muito de arroz, de rapa, se não tiver rapa não come. Vontade de 
vomitar quando mama. 
kreos 200 c 
 
Com 11 anos –  
Melhoras – Diminuíram bastante as ânsias de vômito. Melhorou muito dos 
problemas respiratórios. Não sai mais batendo porta nem sua cabeça. Passou a se 
doar muito, dá suas coisas, anda preocupada com as pessoas que gosta. Está perto 
de menstruar, mas não quer falar sobre este assunto. Tem largado qualquer coisa 
para ficar com as amigas, faz tudo por elas. Tem chorado antes da menstruação. 
Ainda mamo na mamadeira porque tenho preguiça de beber no copo. 
Não tem mais alergia a picada de insetos, desapareceu as erupções nas dobras, não 
come mais terra. 
 
Trata-se de um caso em andamento, ainda falta melhorar muita coisa em seu 
comportamento infantilizado. Tem muitos sintomas em comum com outro caso 
que se encontra no livro Eurek@ no site do CESAHO, apresenta alguns sintomas 
no pólo oposto do outro caso. No outro caso a garota não aceitou bico desde bem 
pequena e só aceitava bebem em copo, já esta faz exatamente o contrário. Ambos 
os sintomas podem ser explicados pelo tema de Kreosotuma, crescer logo ou não 
querer crescer.  
 
http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/arquivos/arquivo_292_cesaho.pdf  
 
FALAS DESTA PACIENTE QUANDO ERA MAIS NOVA.  
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3 anos – Só quer ficar no braço, em pé ou sentada ereta (ant-t). (O querer ficar de 
pé no braço tem a ver com não aceitar a condição de ser uma criança que deita 
no colo, a outra criança não quis engatinhar, quis logo andar, queimou uma 
etapa do crescimento) Os dentes estão nascendo, muito nervosa (cham, rheum), 
eles demoraram para nascer. Gosta de pessoas de idade, manda beijo, dá tchau. 
Tem mania de por o dedo na boca. Fica puxando a mãe para ajudá-la a pegar um 
livro (cur). Beija, abraça a mãe quando esta diz que não vai trabalhar. Impaciente.  
Fica nervosa quando não dá conta de fazer uma coisa, arrumar um brinquedo, 
chora, xinga, emburra, joga longe, no chão. Autoritária, bate na gente, quando não 
fazemos o que ela quer, põe língua, xinga de boba, feia, idiota, bate porta, quando 
é chamada a atenção, Fala que quer o bico. Chora sentida, como se fosse morrer.  

MIND - SLAMMING doors 
alum.blp1,vml5 arg-n.vh2 aur-ar.wbt2 bar-c.gk4 calc.aut02 calc-br.stj1 calc-f.aut02 
carc.gk6 choc.srj3 culx-p.gya5 cygn-be.sle2 ferr-p.aut02 fic-m.gya1 graph.blp1 
lampro-sp.aut02 mand.aut02 med.aut02 melal-alt.gya4 nat-m.hu2,sej3 nux-v.vh3 
prot.mlx sel.stj2 stram.hu3 tung-met.bdx1 

 
Ela brinca de dar mamadeira, de se esconder. Tem medo de foguete (borx, kali-
c), corre do lugar, tampa os ouvidos. 

Quadro físico - Tem febre alta quando vê os pais discutirem. Tem alergia a picada 
de inseto. É muito sensível, fica vermelho, fere, depois fica branco (pip-m). 
Vontade de chorar porque o pai disse para não coçar. Está gripando muito fácil, 
com tosse e vômito. Fezes de cabrito. Respiração abdominal. Crises de manhã e às 
19 h. Tosse e vomita azedo nas crises, o que comeu ou catarro (ip, dros etc). Os 
lábios ficam roxos durante o banho. 

Comida - Tosse demais e sai o leite que mamou. Estava com febre o dia todo, 
mas não parou de brincar, de comer. Ela sua demais no couro cabeludo e na nuca 
quando dorme.  

HEAD - PERSPIRATION of scalp - Occiput - sleep agg.; during 
anac.a1 CALC.hr1,mrr1,mtf33 calc-p.dw1 calc-sil.stj2 chin.hr1 hyos.h1 iod.hs1 
kali-c.a2 kali-n.mlx kali-p.mlx kali-s.fkr2.de kreos.mlx med.al2 ol-j.hr1 ph-ac.hr1 
podo.mlx puls.hr1 rutafd4.de Sanic.k,mrr1 stach.c1 stann.hr1 sulph.hr1 
tanac.mlx tritic-vg.fd5.de verat-v.sej2 

 
Seu corpo é muito quente. Ela é péssima para comer. Gosta muito de carne. 
Começa a ficar triste e não quer comer (plat). Quer comer terra. Intestino muito 
preso, solta com uva e adora uva. Ama manga. Se não quer a comida joga na 
pessoa ou a empurra. Desce do colo e vai para um canto para defecar (ambr). 

Sono – Ela demora em dormir, resiste ao sono, fica andando pela casa. Para 
dormir tem que ser no colo, gosta que cantem para ela dormir, mas dorme se for 
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andando no carro. Adora ser balançada no braço, na rede para dormir (carc, stict, 
cina). Gosta de claridade depois que dorme.  

MIND - RESIST - sleep 
aran-ix._hom_links bell.a1 ferr.a1 KREOS.mlx mosch.mlx sacch-a.mlx spig.a1,h1  
 
Ela sente calor demais e não gosta de vento, fica se mexendo na cama. Não gosta 
de se cobrir. Conversa dormindo. Fica se espreguiçando quando acorda. Vira 
demais na cama. Quer que contem histórias para dormir. Quando nenê queria que 
a balançassem para dormir. Ela fica horas e horas se balançando. 
 
SLEEP - SLEEPLESSNESS - rocked, child must be 
Carc.gk6,st1 cinak,ll1 kreos.mlx sacch-a.mlx Stict.st1 
 

Comportamento – Ela não gosta de escovar os dentes, faz vômito (coc-c, ars-i). 
Ela mente dizendo que já escovou seus dentes. É muito carinhosa, beija, abraça 
pega na bochecha. É muito apegada ao pai. Teve febre quando o pai viajou,  
quando ele voltou ficou super alegre. Ela bate e em seguida adula, sopra.  

MIND - ATTACHED - father; children are attached to the 
aeth.mrr2 am-p.stj1 aur-m._hom_links,aut02 cycl.dgt kali-p.sk12 mag-m.vh3 
 
FEVER - EXCITEMENT agg. 
aloebg2 AML-NS.bg2 calc.c2 caps.bg2,ptk1 CARC.fb cob-n.sp1 cocc.pd 
coff.bg2 kreos.mlx phos.bg2 psor.bg2 puls.bg2 zinc.bg2 
 
Belisca a mãe. Puxa seu próprio cabelo. Fica desesperada se falam alto, se alguém 
briga fica assustada. Se não fazem o que ela quer põe as mãos para traz e emburra.  
 
MIND - PINCHING - children; in 
anac.mlx aran-ix._hom_links,aut02 bell.mlx CAPS.mlx cham.mrr1 Cinamrr1 coff-
t.gvt2 hyos.a1,hpc2,mtf33 kreos.mlx lyss.mlx sacch-a.mlx 

 
Ela gosta de assobiar / whistling (carb-an). Adora dançar no quarto, com a porta 
fechada, ninguém pode ver. Ela gosta de mostrar as coisas de casa para as visitas. 
Adora animais, é carinhosa com cachorro, galinha, papagaio, corre para cima do 
animal. Gosta de ficar com o dedo no nariz. Pega no nariz da mãe (merc). Não 
gosta de cortar as unhas. Fala que dói, não gosta de cortar o cabelo.  Adora 
passear. Gosta de mexer. É inquieta. Gosta de dar tapas na cara da gente, dá tapas 
para revidar. Chora se a gente bate nela. Quando é corrigida enfrenta a gente, vem 
dar tapas. Elá fica emburradas e só perdoa se a pessoa vier pedir desculpas, (ant-t 
stj) ai volta a brincar com a pessoa (mang). Não olhou mais para a cara da 
secretária porque esta não a deixou mexer. Fica desesperada quando falam alto, se 
alguém briga fica assustada. Adora passear. Fica triste por vários dias se ouve 
qualquer discussão, fica assustada com conversa alta. Quando vai dançar tira o 
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sapato e quer que o outro também tire. Chora e logo fica bem. Quando emburra 
põe as mãos para trás e sai do lugar. Xinga a mãe de idiota e na mesma hora diz 
que ela é linda. Adora passar creme no corpo, perfume. Na birra bate com a testa 
(mill, scut) no chão.  

MIND - STRIKING - himself - knocking his head against wall and 
things - floor 
kreos.mlx tub.hr1 
  
Não gosta de por nada no cabelo, como diadema. Gosta de dançar, brinca de pular 
no braço do pai (merc-c), com pedra, com terra. Conversa sozinha com as 
bonecas, fala que vai bater na bunda delas (der, elaps). Gosta de enrolar o cabelo 
da mãe no seu dedo e puxar. Vai com tudo para bater em um menino, mesmo que 
ele seja maior do que ela e toma o brinquedo. Fica apavorada, solta sua mãe se os 
primos brincam de luta. Diz não com freqüência. Grosseira. Responde: não quero, 
já falei que não quero. É do contra (plb). Dá más respostas. Pede desculpa se a 
mãe solicita. Puxa o cabelo das bonecas, o fio do telefone. Briga por qualquer 
motivo, tem que ser do seu jeito. 
 
MIND - QUARRELSOME - trifles; about 
bamb-a.stb2.de Dulc.fd4.de ferr-i.mlx kreos.mlx mag-n.stj2 tax.jsj7 thyr.al2 
 

4 anos –  

Conduta - Chama de chata, boba, feia. Joga as coisas no chão e bate na gente 
quando dano com ela. Gosta de ficar debaixo da cama, dentro do guarda roupa. Só 
aceita um não se for explicado (cham). Com qualquer música chora. Quer ir 
embora do consultório. O ouvido esquerdo está doendo, deu febre, corrimento 
claro e coceira. Não gosta de andar calçada. Não gosta de comida, só gosta de 
carne. Jogou suas coisas e sua cadeira no chão, porque a mãe disse que não podia 
subir na mesa. Adora rabiscar. Mente muito. Chorou porque o pai disse para 
calçar as sandálias, gosta de ficar descalça. Gosta de tomar água da banheira. Joga 
xampu na banheira e passa nos azulejos. Gagueja quando está tensa.  

MOUTH - SPEECH - stammering - excitement 
AGAR.vh bar-br._hom_links bell-p._hom_links Caust.k,mrr1,mtf33 dig.st kreos.mlx 
maias-l.hrn2 ovi-p.mlx  
 
Só acorda às 11 h (ang) e vai dormir tarde. Adora viajar, fica na maior euforia. 
Chora para não ir embora da casa das pessoas. Gosta muito de brincar com água. 
Quando quer uma coisa da gente, ela fala, lindinha, bonitinha.  

5 anos - Não gosta de se cobrir (camph), de comida (kreos), só quer mamadeira, 
principalmente toddy. Ouvido muito inflamado, não pode tocar. Esta noite quase 
não dormiu, dorme super tarde, mas dorme logo que entra no carro (cham). 
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Corrimento marrom. Enrola a gente quando se conversa uma coisa com ela. 
Intestino muito preso, diz que está doendo quando vai defecar (mag-p, rheum 
etc.).  Muito geniosa, quando quer uma coisa tem que ser do seu jeito e quer 
naquele exato momento. Se a mãe bate nela, fala que vai contar para o pai (elaps) 
e diz que não gosta mais da mãe. Conversa, chora, ri, briga dormindo. Adora 
nadar, ficar na água, brincar com terra, com areia (apis). Ela gosta de dançar, de 
ouvir música. Dormindo ela come (kali-chl) bem qualquer coisa que esteja na 
mamadeira. Não vai a um lugar no escuro, só se for acompanhada. Vomitou a 
mamadeira. É só nadar que o ouvido inflama e se deixar fica 24 h na piscina. 
Xinga nomes imorais, pesados quando está fazendo uma coisa e não dá certo ou 
quando não fazem o que ela pede. Ela tem que ser o centro das atenções (gal-ac, 
calc-m etc.), briga. Quando está com sono ninguém a tolera, resiste ao sono, fica 
briguenta, tudo que falam para ela chora.  
 
(Obs. Optei por agregar kreos a estas duas rubricas que parecem muito 
semelhantes).  
 
MIND - MOROSE - sleepiness, with 
acon.h1 ant-t.a1 apishr1 calc.j5.de calc-act.a1,h1 calen.j5.de,vh1,vml4 carb-
an.j5.de carb-v.mp1 Cyclptk2 hyos.j5.de ind.hr1 kali-c.j5.de  kreos.mlx lachn.lpc 
ol-an.j5.de ph-ac.j5.de sabad.j5.de sep.j5.de zing.a1 

 

MIND - IRRITABILITY - sleepiness, with 
aeth.mlx ant-t.a1 apishr1 beryl.mlx calc-act.h1 camph.a1 coc-c.mlx 
ind.a1,hr1,kr1 kali-m.aut04 KREOS.mlx lachn.lpc mur-ac.mlx thyr.mlx zing.a1 
 
Mandou as meninas jogarem do lado de fora de sua casa, aqui é sua casa? Eu já 
mandei. Desdenha dizendo, você não tem isto e eu tenho. Ela diz: eu faço. A gente 
tem que falar bravo com ela, ela desvia o assunto e diz: olhe aqui, mamãe, que 
bonitinho. Ela diz posso sim e começa a chorar você me desculpe, eu não vou 
nunca mais fazer, não brigue comigo. Ela gosta de ficar nua, tira sua roupa. Está 
fazendo muito xixi na cama. Ela destrói quase tudo (tub), rasga as coisas (tarent).  
(Obs. É interessante que kreosotum seja uma substância usada para conservar 
coisas e este medicamento também apresenta o lado oposto, destrói, rasga. É 
comum que as excreções de kreosotum se pareçam com coisas podres, não 
conservadas).  
Ela fica muito sentida com as pessoas que a ofendem. Quando acorda fala que está 
com preguiça. Critica o jeito dos outros falarem. Cuspia na gente quando era 
menor. É muito sincera (bov, dulc).  
 
MIND - TRUTH - telling the plain truth 
adam.mlx alum.gl1.fr alumin-s.mlx ant-t.stj2 ara-maca.sej7 aur-s.mlx bell.mlx 
bov.gl1.fr cadm-m.stj2 calc-ar.mlx carc.mlx cham.mlx choc.srj3 cupr-m.mlx 
dulc.vh3 falco-pe.nl2 helon.mlx hep.mlx heroin.sdj2 hyos.gl1.fr ina-i.mlk9.de 
kali-ar.mlx  kali-c.mlx kali-m.mlx Kreos.mlx lac-e.hrn2 mang-s.mlx nat-ar.mlx 
nux-v.mlx olib-sac.wmh1 oncor-t.srj6 ozonesde2 phos.mlx podo.fd3.de 
positr.nl2 tarent.mlx tarent-c.mlx tritic-vg.fd5.de tung-met.bdx1 Vanil.fd5.de 
verat.gl1.fr 
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Sente dor na boca do estômago quando tosse (kreos), dor na barriga com ânsia de 
vômito. É muito perfeccionista, chorou muito porque abotoaram sua pasta de uma 
forma diferente. Está chorando devido a ddor (kreos pfa2) e reclamando, fala 
que vai vomitar. 
  
MIND - COMPLAINING - pain, of 
acon.h1 ars-h.hr1,kr1 Cham.mrr1 cupr-s.a1 Hep.mrr1 hyos.h1 kiss.a1 kreos.mlx 
mag-p.ptk2 merc-c.a1 Mosch.hr1,j5.de,k13,k2,kr1 Nux-v.gl1.fr,h1 prun.zzz verat.zzz 
zinc-m.a1 

 
Ela vomitou a água. Quase que vomitei na minha roupa. Se vomitar na roupa 
chora. Quando está ruim só quer o colo e fica reclamando de tudo, parece uma 
VELHA.  
 
MIND - COMPLAINING - periodic 
kreos.a1 

 
ELA NÃO QUER MAMAR. Fica desorientada quando vê uma briga (mag-m, 
magnesiums), chora e diz: para, para!  Imita o papagaio (stram). Ontem bateu 
na mãe dizendo que uma coisa não era daquele jeito.  
 
MIND - STRIKING - parents, at 
aran-ix._hom_links kreos.mlx 

 
Chora quando não lhe dão o que quer. Fica rouca, depois começa a tossir. Xinga e 
treme de raiva. Quer luz acesa à noite, revira a noite toda na cama. Fala, por que 
você está olhando para mim? Ciumenta, gosta de rabiscar. Conversadeira, 
conversa sozinha, inventa, fala: meu irmão e não tem irmão. Cai muito. Se não 
fazem tudo o que ela quer faz chantagem, não vou levar você à praça, tudo é com 
chantagem (MIND – THREATENING). Gosta de brincar debaixo da cama. Ela 
gosta de beber água da bucha do banho. Já sangrou o nariz por mexer nas crostas. 
Fica extremamente sentida quando é chamada a atenção, chora, pede desculpa e 
fala que não vai mais fazer. Estes dias estava falando que estava morrendo de 
saudade da mãe que tem trabalhado dia e noite. Quando está deitada costuma 
ficar olhando, pensando. Sonha com cobra, macaco. Fala muito em ladrão, conta 
histórias de ladrão. Acorda de madrugada, deita no chão (camph) e fica olhando 
para o teto.  
 
MIND - LIE on bare floor; wants to 
Camph.hr1,kr1 kreos.mlx prot.ptj1 

 
Gosta de brincar de fazer casinha com as cobertas. Está vomitando comida, logo 
depois de mamar (kreos), e o frango que comeu ontem (kreos), saiu escuro. 
39º de febre. A bronquite vai e volta. Hoje piorou às 6,3 h, tosse até que vomita. 
Ontem vomitou umas coisas brancas. Tem crises sempre que fica triste, quando vê 
uma discussão. Está emburrando com qualquer coisa que não gosta, pega o bico e 
vai para o seu quarto. Muito mandona, tudo tem que ser do seu jeito, se quer ir a 
um lugar, tem que ser para aquele lugar e naquela hora. Adora balançar, quanto 
mais alto melhor (merc-c). Gosta de picar papel (tarent). Gosta de ficar se 
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penteando e penteia o cabelo dos outros. Quando começa a nadar aparece 
bronquite, fica gripada e adora água. Fica muito triste quando vê discussão, não 
diz nada, mas depois aparece vômito, tosse. Ela adora passar batom, se maquiar. 
Tem resposta para tudo. Todo machucado nela fica preto. Quando vê que fez 
uma coisa errada e a mãe não dá moral ela vem e diz: mamãe você é linda, 
maravilhosa, eu te amo. Gostou do mar, da areia. Faz amizades com muita 
facilidade. Tem um irmão imaginário (chlol, cycl) que tem nome e para ela ele 
mora nos Estados Unidos. Com qualquer coisa dá febre. Vai igual uma cobra se a 
avó fala que o seu pai é feio, fica nervosa ao extremo, dá tapa, chute, murro. 
Chora, grita quando vê uma agressão na TV (calc), fala que estão brigando. Fala 
que ninguém quer brincar com ela, pediu para a mãe não sair para o trabalho. 
Acha que todo mundo que está conversando alto está gritando, não gosta de som 
alto (kali-c, borx, cocc). Não gosta do sol, tampa o rosto. Gosta de mexer. Não 
quero ir para a escola porque os meninos ficam batendo em mim. É respondona 
demais. Eu pego no cachorro, ele é meu. Fica chamando a mãe de chata, enjoada. 
Conversa gritando. Ontem chorou, não queria ficar na escola (lac-mat). Só quer 
comer doce, chocolate. Muito insegura. Fezes muito duras, quase chora com tanta 
dor (mag-p).  
 
MIND - WEEPING - stool - during 
Aeth.k,ptk1 Borx.bg2,k,ptk1 carb-v.a1,bg2 Cham.k,ptk1 cinak kreos.mlx mag-p.br3 
phos.k puls.k rheumhr1,ptk2 rhus-t.k sil.k sulph.k,nh4 

 
Ela fica irritada o dia inteiro se for acordada.  
 
MIND - IRRITABILITY - aroused, when 
alumin-s.mlx arn.frh1 berb.a1 blatta-o.gya bufogk calad.sys1 choc.srj3 gels.fr1 
hyos.a1 lyc.he1,ll1 mur-ac._hom_phys nux-m.a1,hs1,k nux-v._hom_record 
op._hahn_advocate,a1,k phos._hom_links sil._hom_record,k13,k2 sul-ac.a1 thuj.sys1 
zinc.k2,kkp1 zinc-m.stj2 

 
Ontem mordeu a empregada e não estava com raiva. Brincadeiras muito estúpidas. 
Rola direto no chão.  
 
MIND - ROLLING - floor; on the 
acet-ac.a1,k agar.a1 arg-n.c1 ars.c1,h1,h2 bar-m.hr1 Calc.h2,k,ptk1 calth.a1 
cic.h1,ptk1 coloc.a1 cupr-ar.a1 hyos.mrr1 ip.a1 kali-m.mlx kreos.mlx lat-
m.gvt2,zzz lyc.hr1 merc-ns.a1 nux-v.hr1 OP.h1,k,mtf33,ptk1 ox-ac.a1 paeon.hr1,ptk1 
plb.a1 prot.jl2,jl3 puls.hr1 sec.hs1 sep.j8 stram.h1 Sulph.hr1,kr1,mtf33 
tarent.mtf33,ptk1,ptk2 zinc.a1 

 
Tem medo do cachorro dos outros, mas é louca por seu cachorro, não larga dele 
(stram, chin). Está tão insegura que pede a mãe para chegar antes que anoiteça 
(rhus-t). Pergunta muito, quer saber de tudo. Esconde doce para comer depois. 
Muito calada, não fala sobre as coisas que não gosta, o que a aborrece.  
 
Com 6 anos - Fala que vai embora de casa (verat), que vai sumir. Nervosa por 
tudo, fala demais por pouca coisa, bate porta, armário. Deixa a porta bater ao 
fechar. Deixa as coisas caírem. 
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Não gosta que arrumem sua roupa, tudo tem que ser ela que tem que fazer. Gosta 
de subir nas coisas e andar descalça. Extrovertida com conhecidos. Gosta de roça, 
adora pescar (cuprums, mas desacompanhados). Muito curiosa, pergunta muito. 
Observadora. Tudo ela quer saber. Gosta de se esconder debaixo da cama, dentro 
do armário. Adora subir e descer escada. Canta muito. Muito sensível, fica sem 
graça quando é chamada a atenção (op). Muito apegada à babá. Estou com 
saudade do meu pai, da minha avó, do meu primo e da minha tia (a empregada 
que saiu). (O pai a está usando para se aproximar da mãe, que stão separados). 
Ontem foi dormir tarde olhando para o teto, ligou para o pai e disse que ele havia 
prometido ir dormir com ela. Sofre demais porque o pai diz que vai pega-la e não 
vai vê-la, não comenta, apenas fica triste. Se não fazem o que ela quer vira uma 
íngua, não obedece. Fala que está só, que vai embora. Verrugas só no joelho 
direito, parecem pápulas bem lisas. Corrigindo a mãe. Se a mãe diz que ela está 
mentindo ela quer enrolar a gente ou começa a chorar. Ciumenta, não gosta de 
dividir as coisas. Erupção nas dobras do cotovelo. Gosta muito de perfume, de 
passar creme no corpo. Tosse depois das 17,3 h e de madrugada, talvez às 4 h. 
Uma menina pegou uma flor na praça e Ela foi em cima da menina dizendo que a 
estava estragando a natureza. Medo do escuro, de rato, de lagartixa, de lagarto. 
Uma vez ficou muito triste e vomitou tudo.  
 
MIND - SADNESS - vomiting; with 
kreos.mlx nux-v.bro1 

 
Para tudo ela tem uma resposta na ponta da língua. Acorda às 4 h e permanece na 
cama. Gosta de calçar sandália com meia, porque faz frio. Falta de ar. Entope o 
nariz. Mãe acha que é por saudade. Ontem ficou ruim porque seu pai viajou 
(caps), ele voltou hoje e o nariz parou de escorrer. Sentiu saudade quando estava 
na casa da avó, não quer dormir na casa de mais ninguém. Comeu bolacha 
recheada de chocolate, leitoa e teve dor de cabeça, vomitou bastante, vive 
reclamando de dor de cabeça. Cansada, como no começo de uma bronquite, 
tossindo, espirrando. A secretária saiu de casa há seis dias. Fica irritada antes de 
deitar e dorme com uma fralda no nariz olhando para o teto. Quando está com 
sono fica insuportável, muito irritada. Está com um mau cheiro na vagina. 
Quando não toma banho de manhã aparece um corrimento esverdeado ou marrom 
na calcinha na época das aulas (piscina?). Quando fica nervosa enche de caroços 
nas dobras dos joelhos, dos cotovelos, nas axilas, parece impingem.  
 
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Elbows - Bends of elbow 

am-m.h2,k anac.c1 ant-c.h2 ant-s-aur.a2 ant-s-r.hs1 asc-t.a1 aster.k berb.k 
betu._hom_links both.vh1 bov.c1 bry.h1,k calad.k calc.k carb-v.al4  cop.a1 cor-r.a1 
Cupr.hr1,k dros.k dulc.h1 Graph.hr1,k,tl1 Hep.hr1,k hurak hyos.k kali-ar.c1 kreos.k 
lac-h.sk4 lachn.k laur.a1 lim.a1 limest-b.es1 lith-p.mlx merc.a1,k Mez.k,mrr1 moni.rfm1 
Morg-p.k nat-br.stj2 nat-c.h,k NAT-M.hr1,k,kl2 nat-p.a1,stj1 ol-an.hr1 phos.a1 
podo.fd3.de Psor.k,mrr1 rhus-t.a1 rhus-v.a1 SEP.a1,k,kl2,tl1 staph.h1,k sulph.a1,k 
tarax.hs1 thuj.k zinc.h2 

Dor na garganta ao tossir. Piora com mudança do clima.  


