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DR. CARLOS LIMA MELO, médico homeopata, residente em
Goiânia – Go - Brasil. Tel 55-62-32041215 (Mi parolas
Esperanton, komprenas la Hispanan kaj Anglan)
climamelo@gmail.com
Calcarea iodata matéria médica e um caso clínico
Formula, CaI2.
O iodeto de cálcio, CaI2, é um composto inorgânico formado por
cátions de cálcio,, Ca2+ e ânions de iodo, I-.

Sinônimos: Calcarea Hydriodica. Calcii Iodidum. Calcium
Iodatum. Iodide of Calcium.

Nome comum: Iodide of Lime.

Usos
É usado em fotografia.

Fontes
Allen: Cyclopaedia, V. 2.
Dr. W. Jas. Blakely, Hah. Month., 3, 267, proving with half a
grain of the crude; [a1, a2, a3]
M. J. L., 30 years old, proving with the 2d trit.;
Cyclop. Drug Path., V. 1. [a4, a5]
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Hale – As patogenesias de Calcarea iodata até o momento são de
pouco valor, não fornecem uma pista característica para os seus
efeitos fisiológicos. É melhor consultar as experimentações de
Calcarea e Iodium para suas indicações ((The provings of
Calcarea iodata so far are of little value. They do not afford any
characteristic clue to its physiological effects. It is better to
consult the provings of Calcarea and Iodine for indications).
Hale em sua época já havia percebidoa a importância de se usar
as patogenesias dos dois elementos conhecidos de um composto
para entendê-lo melhor. Scholten, homeopata moderno, é quem
mais se utilizou deste recurso, tendo ampliado bastante o nosso
conhecimento destes compostos, ao fazer uso desta técnica para
prescrever inclusive compostos minerais, cujas patogenesias
nunca foram feitas.
Se somamos os sintomas das patogenesias de Calcium e Iodium
com mais alguns sintomas das patogenesias originais de calc-i
fica mais fácil termos mais certeza quando optamos para
prescrever este medicamento. No no nosso caso o sintoma
impossibilidade de fazer exercício físico foi fundamental na nossa
escolha.

Sintomas característicos / Keynotes
Calcarea iodata possui uma patogenesia pequena, mas foi bastante
usada tomando como base as indicações sugeridas por seus dois
componentes (Calcarea iodata has had a short proving, but it has
been used mostly on indications suggested by its two
components).
É semelhante a Bar-i em sua ação sobre as glândulas aumentadas,
é indicada principalmente para amídalas aumentadas (semelhante
a Baryta) (It is similar to Bar-i in its action on enlarged glands,
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and is especially indicated for enlarged tonsils (similar to
Baryta)).
Obs. Enquanto calc-i tende a engordar, bar-i tende a ser magro e
tenho visto que gosta muito de exercício físico.
Calcarea iodata é bem pouco estudada, Scholten não se refere a
ela. Se não fossem os aportes de Kent em sua matéria médica
seria mais difícil ainda prescrevê-la.
O fato de Kent ter incluído em sua Matéria Médica o sintoma
“exercício físico é impossível” me influenciou em sua escolha
para este caso.
Ao me deparar com um sintoma como este, que raramente vi na
clínica, faço uma varredura entre os medicamentos que se
encontram na rubrica, elimino aqueles cuja imagem conheço bem
e não correspondem ao caso e procuro por aqueles pequenos que
se encontram na mesma e ainda não os conheço, faço uma
extração dos seus sintomas e a partir daí vou as respectivas
matérias médicas se necessário for.
Além de “ exercício físico é impossível”, um sintoma raro,
percebi no caso sintomas de Calc e de Iod, nestes casos prescrevo
por analogia.
Fiquei bastante surpreso, pois não esperava que um Iodium
tivesse tanta dificuldade para fazer exercício físico.
Acho que se pode explicar este fato devido ao elemento cálcio que
faz o indivíduo ser lento, ainda que o iodo tenda a tornar o
indivíduo inquieto como costuma ser iodium e kali-i.
Para quem viu aquele garoto de 18 anos, que só sabia chorar,
voltar feliz, cheio de vida, e com uma grande sensação de BEM
ESTAR mental e física, fiquei muito satisfeito. Hahnemann
considerava como indispensável esta condição BEM ESTAR geral
para quem havia tomado um simillimum
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§253 do Organon
“...No caso do início de melhora, por menor que seja, nota-se um
maior bem-estar, crescente tranqüilidade, despreocupação e mais
ânimo - uma espécie de retorno ao estado normal”.
Hale – As patogenesias de Calc-i até o momento são de pouco
valor. Elas não fornecem uma pista característica sobre os seus
efeitos fisiológicos. É bom consultar as experimentações de
Calcarea e Iodium para indicá-la.
New Engl J Hom – apud Calc-i – Para prescrever um sal menos
comum, deve existir aspectos de cada um dos medicamentos que
o compõem individualmente, e pelo menos um sintoma ou
keynote que seja exclusivo do sal (do composto dos dois
elementos).
Hughes – Pathogenesis - W. J. BLAKELEY, M. D. Dec. 9th,
1866, at 9:30 p. m., took 3 gr. of 1st cent. trit. of Calc-i.
Os sintomas abaixo parecem ser de grande importância para
entender calc-i, de alguma forma eles estão presentes no nosso
caso clínico – Carlos Lima Melo.
Hughes –23 h., insensato / frívolo, ele facilmente fica com
preguiça, indiferente a tudo; “não sinto a minha cabeça presente,
ainda que ela esteja” (11 p. m., light–headed; easy indolent
feeling, indifference to anything; "sensation as if my head wasn't,
yet was").
Babylon
light-headed
Adjective
1. weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from
the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the
head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed
from lack of sleep"
(synonym) faint, light, swooning, lightheaded
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(similar) ill, sick
2. lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde"; "lightheaded teenagers"; "silly giggles"
(synonym) airheaded, dizzy, empty-headed, featherbrained,
giddy, lightheaded, silly
(similar) frivolous
O paciente expressou este sentimento assim: “Eu não sei o que
estou sentindo”.
O tema central de Calc-i tem muito a ver com esta ilusão do
paciente. Para isto criei esta rubrica no Repertório.
A patogenesia de calc-i é muito pobre, mas este sintoma diz
praticamente tudo.
MIND - DELUSIONS - knowing - feelings; he does know
about his
calc-i.mlx
MIND – FRIVOLOUS
MIND – LAZINESS
MIND - INDIFFERENCE - everything, to
MIND - DELUSIONS - head - no head; there were
asar.ptk1,vml2 aur-ar.k2,vml2 cadm-met.wsf calc-i.a1,hs1,ptk1 cocc.rb2
cot.a1 nit-ac.ptk1 nux-v.h1,j5.de ther.a1
De um lado calc-i almenja objetivos fúteis / frívolos, como
confirma o nosso caso clínico, tem ilusão com riqueza, luxo, mas
com muita preguiça mental e física para lutar por seus objetivos,
que o faz desistir com muita facilidade de suas metas, tornando-o
muito dependente de quem lhe dá suporte (seus pais).
MIND - FEAR - destination, of being unable to reach his
calc-ar.kgp calc-i.mlx galeoc-c-h.gms1 kali-ar.mlx lyc.a1,k
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Este quadro se inverte após tomar Calcarea iodata e começa o
seu processo de cura, que se parece muito com uma mudança de
polaridade, quando salta do pólo negativo para o pólo positivo,
tal como se pode ver em inúmeros sintomas que Hahnemann
chama de curativos, nas patogenesias publicadas por ele.
Rhus-t não consegue controlar (máster) os seus pensamentos,
mas após tomar o medicamento consegue controlá-los com
facilidade. Sente-se livre após tomar Conium, em uma pessoa que
se achava em uma condição oposta.
Hahnemann – Mat Med Pura - Rhus toxicodendron - He can
master (controlar, dominar) his thoughts and think calmly of any
subject he will and as long as he likes, and at his pleasure take up
some other topic, with tranquil, slow inspiration (Curative action).
Hahnemann – Mat Med Pura - Conium maculatum] - Disposition
cheerful and free (Curative reaction of the vitality).
Após calc-i a preguiça do paciente desapareceu, ele passa a fazer
exercícios físicos, emagrece, para de comer tanto, resolve fazer
exercício mental (estudar), e passa a colocar sua felicidade ao
alcance de sua mão, abdicando de suas idéias frívolas de
grandeza, riqueza e luxo. Sua mente, que antes parecia estar
ausente se faz presente, e busca objetivos / metas atingíveis.
Hughes – Sente as pernas cansadas, principalmente as
panturrilhas, sente o corpo todo cansado (Tired feeling in legs,
especially calves, and weariness of whole body).
GENERALS - WEARINESS
EXTREMITIES - WEAKNESS - Legs
EXTREMITIES - WEAKNESS - Legs – Calves
Qualquer fantasia ou sensação pode se tornar realidade, a
somatização de sua preguiça mental se manifesta nos membros
inferiores e no corpo todo, por isto o cansaço torna o exercício
físico impossível, como está na matéria médica de Kent.
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KENT – Materia Medica – O exercício é impossível (Exertion is
impossible).
É sempre bom ter em mente os outros medicamentos desta rubrica
para não ficar tentado prescrever calc-i apenas tomando como
base este sintoma.
GENERALS - EXERTION; physical - impossible
ars-s-r.hr1 aur-ar.k2 calc-i.k2 coloc.a1 ham.fd3.de hydrog.srj2 kalii.a1 kali-p.fd1.de ovi-p.br1 pert-vc.vk9 ptel.a1
KENT – Materia Medica – UMA FRAQUESA GERAL MUITO
GRANDE; de manhã; durante a menstruação (GREAT
GENERAL WEAKNESS; in the morning; during menses).
De manhã temos que enfrentar o dia, a luta existencial, kali-i tem
medo do alvorecer (kali-ar também apresentou este sintoma na
clínica), significando o começo da luta diária.
GENERALS – WEAKNESS
GENERALS - WEAKNESS – morning
GENERALS - WEAKNESS - menses - during
calc-i.k2 colch.mlx tax.mgm
Mente
ALLEN – Encyclopedia of Pure Materia Medica – Indiferença a
tudo que venha a acontecer (Indifferent to anything which may
happen).
ALLEN – Encyclopedia of Pure Materia Medica – Ele sente
preguiça com facilidade (easy indolent feeling).
ALLEN – Encyclopedia of Pure Materia Medica – Sente cansaço
pelo corpo todo (Weariness of the whole body).
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KENT – Materia Medica – Fica com muita raiva / colérico por
coisas pequenas (He becomes very angry over small matters).
MIND - ANGER - trifles; at
KENT – Materia Medica – Ataques freqüentes de ansiedade;
ansioso por bobagem / trivialidades (Frequent spells of anxiety;
anxious over trifles).
MIND – ANXIETY
MIND - ANXIETY - trifles, about
KENT – Materia Medica – Aversão a companhia; confusão
mental; ilusões; vê pessoas mortas (Aversion to company;
confusion of mind; delusions; sees dead people).
MIND - COMPANY - aversion to
MIND - CONFUSION of mind
MIND – DELUSIONS
MIND - DELUSIONS - dead - persons, sees
KENT – Materia Medica – Desesperado; insatisfeito; desanimado
(Despair; discontented; discouraged).
MIND – DESPAIR
MIND – DISCONTENTED
MIND – DISCOURAGED
KENT – Materia Medica – Embotamento mental (Dullness of
mind).
MIND - DULLNESS
KENT – Materia Medica – Piora por esforço mental / estudar
(Worse from mental exertion).
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MIND - MENTAL EXERTION - agg.
KENT – Materia Medica – Medo da loucura; do infortúnico / má
sorte; de gente (Fear of insanity; of misfortune; of people).
MIND - FEAR – insanity
MIND - FEAR - misfortune, of
MIND - FEAR - people; of
KENT – Materia Medica – Impaciência; indiferença; preguiça;
indecisão (Impatience; indifference; indolence; irresolution).
MIND – IRRESOLUTION
KENT – Materia Medica – Irritação; durante a dor de cabeça
(Irritability; during headache).
MIND - IRRITABILITY
MIND - IRRITABILITY - headache, during
KENT – Materia Medica – Loucura e mania (Symptoms like
insanity and mania).
MIND – INSANITY
MIND - MANIA
KENT – Materia Medica – Feliz (Mirthful).
MIND – MIRTH
KENT – Materia Medica – Prostração mental (Mental
prostration).
MIND - PROSTRATION of mind
KENT – Materia Medica – Inquieto e ansioso (Restless and
anxious).
Matéria Médica Homeopática

Calcarea iodata

Carlos Lima Melo

9

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

MIND – RESTLESSNESS
MIND - RESTLESSNESS - anxious
KENT – Materia Medica – TRISTEZA EXTREMA
(EXTREME SADNESS).
MIND - SADNESS
MIND - SADNESS - extreme
KENT – Materia Medica – Embotamento dos sentidos;
sobressaltos dormindo; choro (Dullness of the senses; starting in
sleep; weeping).
MIND - STARTING - sleep – during
MIND – WEEPING
MIND - DULLNESS - senses; of the
calc-i.k2 irisa1
MIND - DESPAIR - religious despair of salvation mp1
KENT – Materia Medica – Sonhos amorosos, ansiosos, com
pessoas mortas; pesadelos vívidos / nítidos (Dreams amorous,
anxious, of dead people; nightmare vivid).
DREAMS – AMOROUS
DREAMS – ANXIOUS
DREAMS - DEAD; of the
DREAMS – NIGHTMARES
DREAMS - VIVID
KENT – Materia Medica – Sono inquieto; sonolência ao
anoitecer; acorda muito cedo (Restless sleep; sleepiness in the
evening; sleeplessness, waking too early).
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SLEEP – RESTLESS
SLEEP - SLEEPINESS – evening
SLEEP - WAKING - early; too
Muitos homeopatas acusam Kent de ter valorizado em excesso o
lado mental e ter conduzido a Homeopatia para uma visão
reducionista / parcial do ser humano, dividindo o ser humano em
MENTE e CORPO, e não um SER INDIVISÍVEL como refere
Hahnemann no Organon.
§189
“...tão intimamente interligadas se encontram todas as partes do
organismo formando um todo indivisível de sensações e funções”.
Se observarmos com atenção a Matéria Médica do Kent logo
percebemos que esta crítica é injusta, pois ele sabia prescrever
também os medicamentos pequenos, como Calcarea Iodata, onde
há pouquíssimos sintomas mentais e também utilizava os
sintomas físicos.
Ao descrever um tipo / medicamento homeopático Kent não
inicia pelos sintomas mentais.
Se ele valorizasse tanto a hierarquia dos sintomas, como alguns
dos seus discípulos, emMentais > Gerais > Particulares, ele não
teria escolhido esta outra ordem, Gerais – Mentais –
Particulares, para escrever sua Matéria Médica.
Kent deve ter tido casos de Calc-i com boa evolução ou até feito
uma nova patogenesia, pois,,entre os autores antigos, ele é quem
descreve os sintomas mais interessantes, inclusive EXERCÍCIO
FÍSICO – impossível.
Este é um sintoma geral, mas ele está totalmente de acordo com o
seu estado mental, sua preguiça e prostração.
Matéria Médica Homeopática
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Gerais
KENT – Materia Medica – Tanto os sintomas como o paciente
pioram pelo calor, ar quente, cama quente, quarto quente, roupa
quente (The symptoms as well as the patient are worse from
warmth, warm air, warm bed, warm room, warm wraps).
GENERALS - WARM - agg.
GENERALS - WARM - air - agg.
GENERALS - WARM - bed - agg.
GENERALS - WARM - room - agg.
GENERALS - WARM - wraps - agg.
KENT – Materia Medica – Grande desejo de ar livre; o ar livre o
excita e também faz melhorar seus sintomas (Strong desire for
open air; open air excites and also ameliorates symptoms).
GENERALS - AIR; OPEN - desire for open air
GENERALS - AIR; IN OPEN - agg.
GENERALS - AIR; IN OPEN - amel.
KENT – Materia Medica – Com o frio ele melhora de muitos
sintomas, mas com tendência para ficar resfriado; piora com o
clima frio (Becoming cold ameliorates many symptoms, but there
is a tendency to take cold; cold weather aggravates).
GENERALS - COLD - amel.
GENERALS - COLD - air - agg.
GENERALS - COLD; TAKING A - tendency
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KENT – Materia Medica – Transpira facilmente e sente calafrios
enquanto transpira (He perspires easily and becomes chilled
during sweat).
PERSPIRATION - PERSPIRATION in general
PERSPIRATION - EXERTION - agg. - slight exertion
CHILL - PERSPIRATION - with perspiration; chill
CHILL - CHILL in general
KENT – Materia Medica – Grande lassidão, melhora ao deitar,
mas piora se permanecesse deitado por muito tempo na cama,
como se fosse devido a cama quente (Great lassitude; lying
ameliorates, but lying long in bed aggravates, as the patient is
worse from the warm bed).
GENERALS – LASSITUDE
GENERALS - LASSITUDE – extreme
GENERALS - LYING - agg.
GENERALS - LASSITUDE - lying - amel.
calc-i.k2
GENERALS - LASSITUDE - lying - agg. lying long
calc-i.k2
KENT – Materia Medica – Muitos sintomas aparecem antes de
comer, melhoram depois de comer, e alguns sintomas pioram
antes e depois de comer (Many symptoms come on before eating
and are better after eating; some symptoms are worse before and
after eating).
GENERALS - EATING - before - agg.
GENERALS - EATING - after - amel.
GENERALS - EATING - after - agg.
Matéria Médica Homeopática

Calcarea iodata

Carlos Lima Melo

13

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

KENT – Materia Medica – Tem muitos sintomas do lado direito
(Many of the symptoms are right-sided).
GENERALS - SIDE – right
KENT – Materia Medica – Apetite AUMENTADO, voraz ou tem
falta de apetite; aversão a comida (Appetite INCREASED,
ravenous or wanting; aversion to food).
STOMACH - APPETITE - increased
STOMACH - APPETITE – ravenous
STOMACH - APPETITE – wanting
GENERALS - FOOD and DRINKS - food - aversion
KENT – Materia Medica – Sede extrema, insaciável (Thirst
extreme, unquenchable).
STOMACH - THIRST – extreme
STOMACH - THIRST – unquenchable
KENT – Materia Medica – Há uma perda marcante das carnes /
músculos (There is marked loss of flesh).
GENERALS - EMACIATION
KENT – Materia Medica – Sensação interna de plenitude (Feeling
of fulness internally).
GENERALS - FULLNESS; feeling of - Internally
KENT – Materia Medica – Hemorragia interna (Internal
hemorrhage).
GENERALS - HEMORRHAGE - Internally
KENT – Materia Medica – É o medicamento mais utilizado
depois de endurecimento, principalmente após uma inflamação (It
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is a most useful remedy in induration, especially following
inflammation).
GENERALS - INDURATIONS - inflammation; after
KENT – Materia Medica – Pulsação pelo corpo todo (Pulsation
all over).
GENERALS – PULSATION
BLACKWOOD A. L. – A MANUAL OF MATERIA MÉDICA –
Em grandes doses ele age como um irritante (This agent in large
doses acts as an irritant).
GENERALS - IRRITABILITY, physical – excessive
WordNet 2.0
irritability
Noun
1. an irritable petulant feeling
(synonym) crossness, fretfulness, fussiness, peevishness,
petulance, choler
(hypernym) ill humor, ill humour, distemper
(hyponym) testiness, touchiness, tetchiness
2. excessive sensitivity of an organ or body part
(synonym) excitability
(hypernym) responsiveness, reactivity
3. a disposition to exhibit uncontrolled anger; "his temper was
well known to all his employees"
(synonym) temper, biliousness, peevishness, pettishness,
snappishness, surliness
(hypernym) ill nature
(hyponym) querulousness
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Boca e gengivas queimam como fogo, como
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cortiço / cortiça; dor intensa, embotada na testa e nas têmporas,
principalmente na direita (After 5m. mouth and gums burn like
fire; astringent taste, as of slum; severe dull head ache in forehead
and both temples, specially right).
MOUTH - PAIN – burning
MOUTH - PAIN - Gums – burning
MOUTH - TASTE – astringent
HEAD - PAIN - dull pain
HEAD - PAIN - Temples – right
MOUTH - TASTE - slum
calc-i.hs1
Michaelis Moderno Dicionário Inglês-Português
(English-Portuguese)
slum
n 1 rua suja de bairro pobre. 2 cortiço. • vi visitar os cortiços (por
curiosidade ou diversão). to go slumming misturar-se com
pessoas inferiores.
Babylon English-Portuguese
slum
s.

bairro pobre, favela

v.

visitar um bairro pobre, visitar favelas

Cortiço
Um cortiço é um aglomerado de casas que serve de habitação
coletiva para a população pobre. Também é conhecida pelo nome
de cabeça-de-porco.
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Slum = cortiço, bairro pobre, favela. Calc-i sente este gosto
gosto de cortiço / cortiça na boca e tem tudo a ver com a fala do
nosso paciente “Sente-se muito mal quando vê uma casa pobre,
humilde, se sente mal se visita um bairro pobre, fica se
imaginando no lugar da pessoa”.
FARRINGTON E. A. – Lesser Writtings - Emaciation in infants,
rickets, tuberculosis of lymphatic glands – É preferível aos outros
sais de cálcio, quando a criança, apesar de se apresentar gorducha
e sadia, tem uma Escrofulose bem definida, erupções com crostas,
Otorréia (is to be preferred to other Lime Salts when the child,
though looking plump and healthy, shows well-defined
Scrofulosis, with thick scabby eruptions, Otorrhoea).
GENERALS - OBESITY
GENERALS - OBESITY - children; in
SKIN - ERUPTIONS - crusty – thick
KENT – Materia Medica – Porduziu abscessos (It has produced
abscesses).
KENT – Materia Medica – Tendência para anemia (The tendency
is towards anaemia).
KENT – Materia Medica – Há uma ansiedade física geral;
dormência em partes isoladas, movimentos coréicos (There is
general physical anxiety; asleep feeling in single parts; choreic
movements).
KENT – Materia Medica – É o medicamento mais útil em
tuberculose (It is a most useful remedy in tuberculosis).
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KENT – Materia Medica – Tem curado convulsões; clônicas,
epileptiformes; com queda (It has cured convulsions; clonic;
epileptiform; with falling).
KENT – Materia Medica – Movimentos convulsivos (Convulsive
movements).
KENT – Materia Medica – Ataques de desmaio, desmaio em um
quarto quente (There are fainting spells, fainting in a warm room).
KENT – Materia Medica – Ficar sem comer provoca muitos
sintomas (Fasting brings on many symptoms).
KENT – Materia Medica – Há uma agitação do sangue no corpo;
dores numerosas mas suaves e rápidas, queimantes, cortantes,
espasmódicas, beliscantes, pressivas, em pontadas, repuxantes, há
mais fraqueza do que dor (There is surging of blood in the body;
pains are numerous but mild and flitting, burning, cutting, jerking,
pinching, pressing, stitching, tearing; there is more weakness than
pain).
KENT – Materia Medica – Transpira facilmente e tem calafrios
durante a transpiração (He perspires easily and becomes chilled
during sweat).
KENT – Materia Medica – Inchaço das partes afetadas e das
glândula; inchaço que supura (Swelling of affected parts and
glands; swelling that suppurates).
KENT – Materia Medica – Tremor e controções (Trembling and
twitching).
GENERALS - TUBERCULOSIS - lupus vulgar calc-i mp1

Ação fisiológica
Matéria Médica Homeopática
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BLACKWOOD A. L. – A MANUAL OF MATERIA MÉDICA –
Interrompe a putrefação e elimina o mau cheiro das fezes (It
arrests putrefaction and deodorizes the stools).
BLACKWOOD A. L. – A MANUAL OF MATERIA MÉDICA –
Age principalmente sobre o sistema glandular, impede a
supuração e promove a resolução, especialmente em indivíduos
escrofulosos (Its action is prominent upon the glandular system
where it checks suppuration and promotes resolution, especially
in scrofulous subjects).
KENT – Materia Medica – Espessamento da pontas dos dedos /
dedos em baqueta de tambor; frio nos membros superiors, mãos,
pernas, pés; câibras nos pés; calor nas mãos; peso nos membros;
adormecimento das mãos, pernas, dor nos membros, nas juntas;
nos joelhos (Enlarged points of the fingers; coldness of the upper
limbs, hands, legs, feet; cramps in the feet; heat of the hands;
heaviness of the limbs; of the feet; itching of the limbs; numbness
of the hands, fingers, lower limbs, legs; pain in the limbs, in the
joints; in gouty joints; in the thighs, in the knees).
Até pouco tempo os Repertories só registravam laur para “dedos
em baqueta de tambor”. Sintoma de doença cardíaca, como em
dig, kali-i, laur ou pulmonar, como em beryl, calc-i, tub.
Hom-Rec - Retinoicum acidum - In infants and children,
hypervitaminosis A has produced hepatomegaly, splenomegaly,
hypochromic anemia, low serum protein, high alkaline
phosphatase, clubbing of the fingers and a craving for butter and
fish liver oil.
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clubbing
Noun
1. a condition in which the ends of toes and fingers become wide
and thick; a symptom of heart or lung disease

EXTREMITIES - CLUBBING of fingers
beryl.jl1,sp1 calc-i.k2 dig.fr2 kali-i.~lmhi laur.br1,ptk1 retinac._hom_record tub.~int_hahn_ass
Modalidades
< Manhã – ao acordar, dor na testa etc.; após levantar, flatos.
< Andando / viajando contra o vento (sangin-n) (dor de cabeça)
etc.
< Agachar, Plenitude da cabeça.
< Antes da menstruação.
< Esforço mental ou físico.
< Subindo
< Qualquer forma de frio
< Água
< Lavar
< Umidade.
< Clima úmido.
Matéria Médica Homeopática
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< Lua cheia.
< Permanecer de pé.
< Toque.
< Pressão.
< Andar.
< Agachar.
> Tabaco (Gosto amargo).
> Clima seco.
> Deitar sobre o lado dolorido.
> Espirrar (dor na cabeça e na nuca).
> Ao ar livre.
KENT – Materia Medica – Os sintomas aparecem ou piora de
manhã, a tarde; ao anoitecer; NOITE; depois da meia noite (The
symptoms appear or are worse in the morning; afternoon;
evening; NIGHT; after midnight).
GENERALS - MENSES - before - agg. MATHUR K. N. –
Systematic Materia Medica
GENERALS - RIDING - cold wind; in MATHUR K. N. –
Systematic Materia Medica

Imagem
Pólo (-)
Tristeza imensa
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Não sente que tem cabeça

Sente que tem cabeça

No pólo negativo calc-i não sabe o que está sentindo, porque não
sente que tem cabeça, no pólo positivo tem consciência do que
está sentindo, porque sente que sua cabeça está presente.
Apesar de aparecer como sintoma físico, o gosto de cortiço /
cortiça (slum) na boca esclarece um aspecto que a patogenesia
não mostrou a nível mental, o egoísmo, o orgulho de não querer
se misturar com os pobres / favelados.
O mesmo se pode concluir ao analisar a palavra irritability que
leva a expressão “an irritable petulant feeling” (um sentimento
de petulância irritante). Individuo petulante, ousado, atrevido.

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
petulância
[Do lat. petulantia.]
Substantivo feminino.
1. Qualidade, ato ou modos de petulante; ousadia, atrevimento.
A maioria dos sintomas conhecidos de calc-i se encontra no pólo
negativo: insensato / frívolo; choro; ansiedade por trivialidades;
cólera fácil, cólera por trivialidades; irritabilidade; desespero;
mau humor; insatisfação; medo da loucura; do infortúnio / da má
sorte; de gente; aversão a companhia; indecisão; inquieto;
sobressaltos dormindo; sonha com pessoas mortas; pesadelos
vívidos / nítidos; indiferença a tudo; prostração mental; preguiça;
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desânimo; confusão mental; piora por exercício mental; o
exercício físico se torna impossível.
A ambição de calc-i por riqueza, luxo e grandeza se manifesta
como uma atitude bastante frívola, tal como sua sede insaciável e
o seu apetite voraz.
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Gosto amargo na boca como mirra, que não é
desagradável (9 a. m., bitter taste in month like myrrh, not
disagreeable).
Na medicina chinesa considera-se a mirra como tendo o poder de
“movimentar o sangue”.
Na Ayurveda, medicina indiana, a mirra é tida como um tônico
capaz de promover o rejuvenescimento.
Ao sentir o gosto de mirra, é como se calc-i sentisse necessidade
de algo para lhe tirar do seu marasmo no qual se encontra no
pólo (-),tenta manter o seu sangue circulando, o tornando mais
ativo pólo (+),lutando para manter sua existência (iodium), para
atingir este objetivo tem que sentir sua cabeça funcionando.
MOUTH - TASTE – bitter
MOUTH - TASTE - myrrh
calc-i.hs1
SANKARAN – O sentimento mais importante de Calc-i é ficar
decepcionado, se sentir traído, ferido ou mesmo mal nutrido
(Iodium) pela pessoa da qual é dependente (Calcarea grupo IIA).
Há a dependência e a necessidade de segurança de Calcarea, ao
mesmo tempo sente necessidade de ser bastante duro e forte,
preparado para a traição (Iodium – grupo dos halogênios).
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Este tipo de pessoa demonstra volubilidade / inconstância, deseja
mudanças e atividade, adora viajar. Calc-i pode ser muito
agressivo, ainda que seja muito medroso. Logo fica raivoso, é
muito impulsivo.
MIND - AILMENTS FROM – disappointment sk2
MIND - DELUSIONS - betrayed; that she is sk2
MIND - DELUSIONS - injury - being injured; is sk2
MIND - DELUSIONS - starve - being starved sk2
MIND - DELUSIONS - starve - being starved - dependent; by the
person on whom he is sk2
MIND - DEPENDENT of others sk2
MIND - INSECURITY; mental sk2
MIND - TRAVELLING - desire for sk2
MIND - MOOD – changeable sk2
MIND - CHANGE - desire for sk2
MIND – VIOLENT sk2
MIND - FEAR - full of fear sk2
MIND - ACTIVITY - desires activity sk2
MIND - ANGER – sudden sk2
MIND – IMPULSIVE sk2
MIND - FIRMNESS - desire to be tough sk2
MIND - FIRMNESS - desire to be tough - betrayal; prepared
for
calc-i.sk2
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HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Prurido em várias partes do corpo, migra de um
lugar para outro, só melhora depois de coçar (After 1h. itching in
various parts of body, migrating from place to palce, only relieved
after much scratching).
SKIN – ITCHING
SKIN - ITCHING - changing place
SKIN - ITCHING - scratching - amel.
Prurido inquieta bastante. O prurido de calc-i migra de um lugar
para outro. Isto tem tudo a ver com o desejo de viajar visto nos
casos clínicos.
TIVARI S. K. – Homeopathy and child Care - A união do cálcio
+ iodo pode levar a um emagrecimento excessivo. Estrutura
magra com linfonodos proeminentes, fraqueza e cansaço é uma
característica desta criança. Não consegue esperar pela comida –
sente o estômago vazio, ficar sem comer provoca muitas queixas.
A criança é calorenta, não tolera o clima quente, comida quente
etc., está sempre buscando ar fresco e frio. Sente-se bem em
climas frios. Rosto frio, encovado e pálido. Sede intensa que não
é satisfeita ao beber água. Sono inquieto, sente mais sono ao
anoitecer, acorda muito cedo. A criança se irrita com facilidade;
não gosta de companhia. É impaciente, indiferente e preguiçosa
(This union is marked with excessive hunger with emaciation. A
thin build with prominent lymphnodes with weakness and
tiredness is characteristic of this child. Child can't wait for food –
empty stomach, fasting, brings on many complaints. The child is
hot, can't tolerate warm weather, warm room, warm food, etc.,
and always longs for fresh and cool air. He is comfortable in cold
climates. The face is cold, sunken and pale. There is increased
thirst with no satisfaction after drinking water. Restless sleep, he
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has more sleepiness in the evening and wakes up too early. The
child is hot tempered; does not like company. He is impatient,
indifferent and indolent).
MIND - IRRITABILITY – easily tws1
MIND - ANGER – easily tws1
MIND - IMPATIENCE - eating, before
calc-i.tws1
GENERALS - FOOD and DRINKS - warm food – aversion
GENERALS - COLD - amel.
FACE – COLDNESS
GENERALS - COLD - air - desire for

Caso Clínico.
18 ANOS, MASCULINO, ESTUDANTE.
11/8/2007
QUEIXAS GERAIS – (paciente chorando enquanto sua mãe
fala) - ele anda muito desanimado, sem energia, caseiro, não
pratica um esporte, não tem atitude para voltar a estudar.
Quer fazer uma faculdade de renome e pública. Pensei em levá-lo
a um psiquiatra, ele tem sintomas de depressão, mas tem algo
mais, coisas que foram surgindo com o seu desenvolvimento.
MIND – DISCOURAGED k2
MIND – SADNESS k2
MIND - WEEPING - telling - sickness; when telling of her calc-i
mlx
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MIND - AMBITION – increased calc-i mlx
Não tolera frustração, se irrita demais com coisas pequenas, se
algo seu quebra, se o irmão usa ou mexe em suas coisas, se
estraga. Quando não realiza um passeio sofre muito.
MIND - TRAVELLING - desire for sk7
MIND - AILMENTS FROM – disappointment calc-i mlx
MIND - IRRITABILITY - trifles, from calc-i mlx
Ele tem sonhos muito elevados, quer ser rico, pensa em ter um
iate, passear, se hospedar em um hotel de cinco estrelas, algo
além do nosso padrão de vida. Ele culpa o pai por não ganhar
muito dinheiro, por não investir o suficiente no trabalho para dar
mais conforto em casa, ele quer passear mais, se queixa muito
disto. Ele briga muito com o irmão três anos mais novo do que
ele. Ele tem dificuldade para aceitar o irmão, pois gosta de tudo
organizado e o irmão não. Ele tem reações muito fortes diante
disto. Tem dificuldade para fazer amizades. (O paciente ouvia
tudo calado, só chorava. Neste instante negou).
MIND - DELUSIONS - wealth, of calc-i mlx
MIND - RICH; to be – desire calc-i mlx
MIND - AMBITION - increased - social position calc-i mlx
MIND – CENSORIOUS calc-i mlx
MIND – ACCUSING calc-i mlx
MIND - REPROACHING others calc-i mlx
MIND – QUARRELSOME calc-i mlx
MIND – TIDY calc-i mlx
MIND – FASTIDIOUS calc-i mlx
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MIND - DISORDER, sensitive to calc-i mlx
Ele quer que os pais estejam sempre disponíveis, e se não podem
fazer o que ele quer diz que não tem amigos, vai para o seu
quarto, fecha a porta e se isola. Ele está sempre insatisfeito,
infeliz, sua alegria quando ganha alguma coisa dura pouco, como
um passeio, logo quer outra coisa. Se ele ganha um objeto fica
feliz no momento, mas já quer outro (chin, kreos). Ele tem
comido muito, é gordo, quando a gente dana com ele, ele fala
que não dá conta de parar de comer, apesar de querer emagrecer.
Ele passou a comer escondido, compra doce.
MIND - COMPANY - aversion to k2
STOMACH - APPETITE – increased k2
GENERALS – OBESITY fr3
MIND - CONTRADICTION - intolerant of contradiction calc-i
mlx
MIND - UNFORTUNATE, feels calc-i mlx
MIND – CAPRICIOUSNESS calc-i mlx
MIND - CAPRICIOUSNESS - rejecting the things for which he
has been longing; when offered, he is calc-i mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - sweets – desire calc-i mlx
O paciente negou dizendo: quando chega a hora do jantar estou
com fome.
Ele come muito no cinema. Ele disse: mas todo mundo faz isto.
STOMACH - APPETITE - increased - evening
Ele tem dificuldade para realizar uma atividade física, ele
rejeita todos os esportes, está voltando para o futebol, ele chama
os amigos e joga uma vez por semana. Ele adora computador e
jogos de computador, gosta de descobrir programas. Ele gosta
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muito de música, vê filmes direto. Ele tem fascínio por espadas,
esgrima, tiro ao alvo, é isto o que ele tem vontade de praticar.
GENERALS - EXERTION; physical – impossible k2
GENERALS - EXERTION; physical - aversion for calc-i mlx
MIND - COMPUTERS - love for calc-i mlx
MIND - MUSIC - desire for calc-i mlx
MIND - DESIRES – movies calc-i mlx
MIND - DESIRES – fencing calc-i mlx
MIND - DESIRES – marksmanship calc-i mlx
O paciente diz que tem muita gente que gosta disto. Quando eu
tiver tempo vou fazer luta com espada de samurai. Eu sei muito
bem o que eu quero ser na vida, eu quero ser engenheiro, talvez
mecânico, já pensei em ser engenheiro civil e de computação. Eu
quero construir alguma coisa (fala chorando). Eu gosto de
arquitetura também. Eu ainda não me decidi porque ainda não
tenho certeza.
MIND – IRRESOLUTION hs1, k2
MIND - ACTIVITY - desires activity - creative activity. calc-i
mlx
Ele cobra muito do pai, que seja mais inteligente, ele vive
chamando o seu pai de burro, é muito frustrado com o pai.
MIND – CONTEMPTUOUS calc-i mlx
MIND – ABUSIVE calc-i mlx
MIND - ABUSIVE - children - parents; children insulting calc-i
mlx
MIND – FASTIDIOUS calc-i mlx
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MIND - REPROACHING others calc-i mlx
Mãe fala - Quando ele era mais novo eu também exigia muito do
pai dele, eu achava que o pai era acomodado, mas hoje vejo isto
como uma incapacidade. Ele critica muito o pai, mas está vivendo
a mesma coisa, quer fazer uma coisa grandiosa, mas não tem
atitude, ele quer que eu tenha um carro de luxo, do modelo que
ele quer, mas não tenho esta necessidade. Ele fica criticando o
meu carro, quer que eu satisfaça o seu sonho de carro. Ele queria
passar no vestibular a qualquer custo, sem fazer um cursinho,
estudou muito e não conseguiu, sofreu demais por não ter
passado. Como não obteve o resultado esperado, este ano não
investiu nos estudos, diz que não adiantou ter estudado tanto,
largou o curso e não voltou a estudar mais.
MIND – COMPETITIVE calc-i mlx
MIND - INSANITY – megalomania calc-i mlx
MIND - DELUSIONS - great person, is a calc-i mlx
MIND - DELUSIONS - distinguished; he is calc-i mlx
MIND - MENTAL EXERTION - desire for calc-i mlx
Paciente chorando - eu sabia que você ia me fazer uma pergunta,
eu já estava pensando em uma resposta, eu não tenho como
explicar, porque eu não quero mais estudar, eu não sei o
motivo.
MIND – DOUBTFUL calc-i mlx
FALE SOBRE SUA NATUREZA / CARÁTER / MODO DE
SER / PENSAR / SUA SENSIBILIDADE / AFETOS / APEGOS
/ EMOÇÕES / VARIAÇÕES DE HUMOR / SUAS ATITUDES /
VONTADES / DESEJOS, O QUE GOSTA E NÃO GOSTA,
SEU INTELECTO / finalmente QUEM É VOCÊ? Eu acho que sou normal, ninguém pensa que eu tenha problema,
acho que eu tenho um pouco de problema, eu não estou
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conseguindo falar. No começo é difícil (chorando muito), acho
que estou nervoso. Fico nervoso com muitas coisas, não gosto
quando me provocam, me faltam com o respeito, quando
estragam alguma coisa minha, quando tiram as minhas coisas do
lugar (kali-c). Eu não gosto quando pegam minhas coisas sem me
pedir (kali-c), eu não pego as coisas de ninguém sem pedir.
Quando quero descansar eu gosto de silêncio, eu fico irritado com
barulho. A parte mais complicada são os meus sentimentos, é a
parte que não tenho certeza, o resto eu sei o que está
acontecendo comigo e sei como mudar. Tudo que é externo eu
consigo mudar, em relação à economia, só não consigo mudar o
que eu sinto. Nem eu mesmo sei o que acontece, se eu soubesse
me corrigiria. Acho que tudo isto vai acabar quando eu passar no
vestibular. Quando eu estava no terceiro ano, eu estudei muito, eu
abri mão de muitas coisas, acho que abri mão da felicidade. A
minha felicidade não está relacionada com bens materiais, é como
estar em um cinema e você não é mais você, você é uma
personagem do filme (op). Acho que encontro no cinema o que
eu não encontro na vida real. É por isto que eu gosto tanto de
jogos, porque eu gosto de ter o controle da vida (iodium está
ligado ao existir segundo Scholten). Nestes últimos tempos me
fugiu o controle de tudo (iodium lembra um catalisador de uma
reação química, ou acelera ou desacelera a reação, como faz o
hormônio da tiróide em relação ao metabolismo energético.
MIND – IRRITABILITY k2
MIND – TACITURN calc-i mlx
MIND - RESPECTED - desire to be calc-i mlx
MIND - SENSITIVE - noise, to calc-i mlx
MIND - IRRITABILITY - noise, from calc-i mlx
MIND - CHANGE - life; difficult to change about his
calc-i.mlx
MIND - CONTROLLING - everything - desires
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calc-i.mlx
Antes eu não sentia que tinha problema, começaram a falar que
eu tinha e eu comecei a acreditar e as coisas começaram a piorar.
A vida agora está bastante sem graça, mas eu sei que isto vai
passar. Pode parecer besteira, mas eu sinto um vazio (aurum),
sinto que a minha vida não tem emoção. Eu sei como mudar, mas
é difícil, se fosse fácil eu já teria feito. Às vezes penso que sou
normal, mas com o que estou sentindo me pergunto se isto é
normal. Não sei direito o que estou sentindo, eu sei o que é
depressão, mas acho que não se trata de uma depressão.
Depressão para mim é estar muito triste e só pensar em morrer.
Às vezes fico triste, penso em morrer. Eu gosto de ficar triste
quando eu estou só. Na maioria das vezes a depressão vem
quando estou só. Acho que o mais difícil é controlar os meus
pensamentos (rhus-t), dependendo deles eu fico com depressão.
Os outros passaram no vestibular e eu não. Passar iria me deixar
extremamente feliz e esta felicidade pode me curar. Eu gosto de
hobbies diferentes, é uma maneira de dar mais emoção a minha
vida (iodium, tema da existência Scholten). Meus pais são muito
antigos, eles não entendem outras culturas por ignorância. Para
eles tudo é muito simples, como se você só pudesse ficar triste se
uma coisa muito ruim estivesse acontecendo. Para mim a
felicidade é uma interrupção momentânea da dor, o meu maior
problema é porque eu não sei o que eu estou sentindo. Não
consigo encontrar o remédio para o oposto a este sentimento. Não
acordo triste, tem dia que nem fico triste.
MIND - LOATHING – life calc-i mlx
MIND - EMPTINESS of the mind, sensation of calc-i mlx
MIND - LIFE - emotion; without calc-i mlx
MIND - DEATH - thoughts of calc-i mlx
MIND - SADNESS - alone – when calc-i mlx
MIND - SELF-CONTROL - loss of self-control calc-i mlx
Matéria Médica Homeopática

Calcarea iodata

Carlos Lima Melo

32

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

MIND - SELF-CONTROL - loss of self-control - imagination;
they can't control their thoughts
calc-i.mlx lac-c.mrr4 psor.al2 rhus-t.h1
Acho que fico triste pelo que acontece, uma frustração, eu gosto
muito de carro, por isto prestei o vestibular para engenharia
mecânica, eu sempre tive muitos carrinhos, falta alguém em casa
para conversar sobre este assunto.
MIND - CARS - love for calc-i mlx
MIND - TALKING - desire to talk to someone calc-i mlx
Na escola eu conversava muito com os colegas sobre meus
assuntos favoritos, minha mãe acha que é uma exigência minha,
que ela troque de carro. Meus pais não têm as informações que eu
tenho, é como se o mundo deles andasse mais devagar (iodium é
muito ativo, por um lado quer acelerar a reação química, como
um catalisador).
Eu gosto de tudo que envolve tecnologia (rheum), que sofre
mudanças constantes e encontro dificuldade para conversar
sobre isto em casa. Eu gosto de muitas coisas, por isto tenho
dificuldade para saber qual é a profissão certa para mim. Eu
tenho acesso a muita informação, eu sei de muita coisa, em várias
áreas e por isto é difícil para eu escolher o que eu quero seguir.
O que mais gosto é de exatas para usar em tecnologia. Meus pais
não entendem tanto deste assunto como eu, não faço distinção
entre assuntos para conversar com meus pais e com meus amigos.
Eu gosto de cinema, computador, jogos, carros, música, viajar,
arquitetura, gibi, livros, quadrinhos. Sempre quis dirigir um carro,
jogos de corrida em vídeo-game, meu pai nunca me levou a um
autódromo. Eu gosto de desenhar carros, gosto de certas marcas
que têm tradição, têm história. Tenho vontade de trabalhar como
engenheiro mecânico em alguma empresa destas. Não gosto
muito de fórmula UM, gosto mais de carros clássicos, antigos,
todo tipo de carro. Eu tenho vontade de me formar e ganhar
dinheiro. Eu viajo muito em pensamento, penso em várias coisas,
eu sei o que é possível, eu sei que não posso ter um iate, mesmo
Matéria Médica Homeopática

Calcarea iodata

Carlos Lima Melo

33

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

que eu tivesse dinheiro eu não compraria. Eu sei distinguir muito
bem (cic) a realidade. (este sintoma se opõe ao sintoma
patogenético, não sabe se sua cabeça está ou não está).
MIND - DESIRES – movies calc-i mlx
MIND - MATHEMATICS - ability for calc-i mlx
MIND - COMPUTERS - love for calc-i mlx
MIND - MUSIC - desire for calc-i mlx
MIND - READING – desires calc-i mlx
MIND - DRIVING - desire for driving calc-i mlx
MIND - AMBITION - increased - money; to make calc-i mlx
MIND - THOUGHTS – thoughtful calc-i mlx
MIND - FANCIES - exaltation of calc-i mlx
MIND - DESIRES - technology
calc-i.mlx rheummlx
MIND - ARCHITECTURE; disposition to work at
calc-i.mlx sarr.a1
MIND - DESIRES - computer games, he is a computer
'fanatic'; he loves
calc-i.mlx lith-p.stj2
MIND - DELUSIONS - distinct, everything seems very
calc-i.mlx lac-ac.a1
COM QUE GOSTA DE OCUPAR O SEU TEMPO E QUAIS OS
SEUS DIVERTIMENTOS E ESPORTES PREFERIDOS? – Eu
gosto de ver um filme, acho que o cinema dá uma coisa que você
não pode ter, pelo menos naquele momento, nele você esquece os
seus problemas.
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QUAL É SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA, PLANTAS,
ANIMAIS? – Eu tenho um cachorro de estimação, eu gosto de
animais, de brincar com eles.
MIND - ANIMALS - love for animals calc-i mlx
COMO SE SENTE COMO
FILHO/A – Eu sou um filho que por um lado dá muito problema,
mas por outro não, eu não sou de sair, de usar droga, de bebida,
de cigarro, de ir à festa, show, eu não gosto muito disto.
MIND - GOING OUT; aversion to calc-i mlx
QUAL É ASUA RELAÇÃO COM RELIGIÃO? – Eu sou
católico, não gosto de ir à igreja, porque ela se desviou um pouco
da religião, mas acredito em Deus, eu faço as minhas orações à
noite antes de dormir (cere-b, cere-s, stram). Fico sempre
pensando em tudo o que ocorreu durante o dia, sempre me vem a
imagem do vestibular, me bate um desespero porque o tempo está
passando.
MIND - PRAYING – night calc-i mlx
MIND - THOUGHTS - tormenting – night calc-i mlx
MIND - TIME - fritters away his time calc-i mlx
MIND - THOUGHTS - thoughtful - night, before midnight
calc-i.mlx staph.a1
MIND - DESPAIR - night, all
calc-i.mlx chinin-ar.k2 lith-c.kr1
COM QUE VOCÊ COSTUMA SONHAR? – Eu sonho que estou
morrendo, que levo um tiro. Eu sonho muito com coisas que não
existem (segundo Scholtem um dos principais temas dos iodiums
é a existência), com fantasmas, que eu tenho de enfrentar alguma
situação, é sempre com um propósito, com algum monstro, eu
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tenho que fugir de alguma coisa. Eu tenho que vencer alguma
dificuldade e quase sempre eu consigo.
DREAMS - SHOT; being calc-i mlx
DREAMS – GHOSTS calc-i mlx
DREAMS - MONSTERS calc-i mlx
DREAMS – ESCAPING calc-i mlx
DREAMS – DIFFICULTIES calc-i mlx
DREAMS - DYING, he was
arn.a1 calc-i.mlx
DREAMS - CONFRONTATION
calc-i.mlx mag-p.stj1
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (BRINCADEIRAS
PREFERIDAS, MEDOS, IMAGINAÇÕES/SENSAÇÕES,
RELACIONAMENTO COM CONHECIDOS E
DESCONHECIDOS) Eu gostava muito de brincar com bonequinhos (apis, op),
principalmente o Batman, sempre tive muito brinquedo deste tipo.
Eu imaginava guerras, lutas, fazia com que lutassem. Eu tinha
medo do escuro, principalmente por causa dos filmes de terror
(calc, calc-ar), mas apesar do medo eu os assistia e tinha
pesadelos à noite.
MIND - DELUSIONS – war calc-i mlx
MIND - FEAR - dark; of calc-i mlx
MIND - FEAR - horror movies; of calc-i mlx
MIND - FEAR - horror movies; of
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acon.mp4 alumin-p.stj2 bar-n.stj1 brom._hom_links calc.mtf calcar.~int_found_hom calc-i.mlx calc-s._hom_links cere-b.~int_found_hom crotc.sk12 hyos.sk12 lac-h.sk4 lampro-sp.aut02 mag-p.mlx manc.mrr5
mez.aut02 phos.hu2 podo.mlx rhod._hom_links thuj.rcb1 xan.aut02
Eu tinha muito medo do demônio depois de ter visto o exorcista,
hoje não tenho mais este medo. Eu pensava em um milhão de
coisas, uma visão totalmente diferente. Eu achava que tudo ia dar
certo, quando eu crescesse iria ser rico (pyrog, verat) e iria poder
fazer tudo o que eu tinha vontade, principalmente me tornar rico,
ter uma boa casa, um carro, viajar, fazer o que quisesse, ia poder
passear na hora que eu quisesse. Eu tinha dificuldade para
conversar com quem eu não conhecia (calc), acho que não
gostava das pessoas.
MIND - FEAR - devils, of calc-i mlx
MIND - OPTIMISTIC calc-i mlx
MIND - AVERSION - persons - certain, to calc-i mlx
MIND - STRANGER - presence of strangers - agg. calc-i mlx
FALE DO SEU TEMPO DE ESCOLA – foi um dos meus
maiores traumas, acho que isto explica porque sou mais fechado,
reservado. Um das coisas que eu mais odiava no colégio eram as
brincadeirinhas (iodium) bobas, pegavam no meu pé, fui me
fechando cada vez mais e acho que por causa disto fui me
tornando vítima de mais provocações, de gracinhas.
MIND – RESERVED calc-i mlx
MIND - JESTING - joke; cannot take a calc-i mlx
MIND - SCHOOL - aversion to
am-f.stj2 ambr.bkl1 anac.bkl1 aran-ix._hom_links.es bac.jl2 bar-p.stj1
bell-p.aut02 calc.bg2 calc-i.mlx calc-p.bg2,ckh1,mtf33,ptk1 caps.k2 kaliar.mlx kreos.mlx lac-mat.sst4 mosch.mlx nat-m.bg2,ckh1,ptk1 tub.bl7
zinc._hom_links
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DESCREVA O SEU MUNDO IDEAL - onde as pessoas não
brigassem, não guerreassem, não passassem fome (calc), sem
violência, onde ninguém vivesse triste. Com muito verde, muitas
plantas (calc), como um paraíso, o jardim do éden. Água, árvores,
céu bem azul, cheio de nuvens branquinhas, um vento bem suave
(calc-i piora quando se expõe ao vento frio), um silêncio.
MIND - QUARRELLING - aversion to calc-i mlx
MIND - FEAR - starving, of calc-i mlx
MIND - NATURE – loves calc-i mlx
MIND - SENSITIVE - noise, to calc-i mlx
MIND - FEAR - violence, of - violence
ant-m.stj2 bar-n.stj1 calc-ar.mlx calc-i.mlx calc-s.cd1 carc.vh chinins.stj2 germ-met.srj5 glon.mlx kali-ar.mlx kali-m.mlx lac-ac.stj2 magbr.stj1 mag-c.stj1 mag-m.stj1 mag-n.stj2 mag-p.stj1 mag-s.stj1
mang.mlx mang-s.mlx nat-p.mlx podo.mlx rheummlx rhus-g.tmo3
rutamlx tub.mlx
COMO IRIA SE SENTIR VIVENDO NELE? - um tédio, porque
tudo do mesmo jeito (iodium) enjoa, para viver lá uma eternidade
eu não conseguiria. No começo poderia ser bom, mas depois de
certo tempo... Eu tenho dificuldade para dar continuidade as
coisas, sempre começo e não termino, acontece o mesmo com
uma dieta. Já fiz muitos esportes. Não gosto de esportes coletivos,
exceto o futebol que já conheço. Não faço um esporte com
outras pessoas, não gostei do vôlei. Eu estava gostando de fazer
natação, parei por causa do frio, acho que vou voltar. Neste
momento a única coisa que vale a pena é me esforçar para passar
no vestibular, é a principal coisa na minha vida.
MIND – ENNUI calc-i mlx
MIND - UNDERTAKING - many things, persevering in nothing
calc-i mlx
MIND – INCONSTANCY calc-i mlx
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MIND - FEAR - unknown; of the
aloemlx alum.stj2 am-caust.stj2 am-f.stj2 ant-ar.mlx arg-n.stj2 arn.mlx
ars.bl aur.fyz beryl.stj2 beryl-m.stj2 borx.stj2 brom.jsj1 calc.vh1,vh3
calc-ar.kgp calc-i.mlx calc-sil.stj2 carc.mtf30 cocc.hr1 crot-c._hom_links
cupr-f.stj2 ferr-n.stj2 fl-ac.stj2 fl-pur.stj2 graph.stj2 kali-ar.mlx kalic.cd1 lach.cd1 lith-c.stj2 lith-i.stj2 lith-m.stj2 lith-met.stj2 lith-p.stj2
lith-s.stj2 lyc.cd1 mag-n.stj2 mang-n.stj2 med.cd1,rb morg.ptj nat-f.stj2
oxyg.stj podo.mlx sacch.sst sep.sej3 sil.stj2 stram.sk7 stront-met.stj2
sul-i.k2 tarent.gsd1 tax.jsj7 thuj.rcb1 tub.hu2 vanil.fd5.de zinc.stj2 zincp.hl1
O QUE VOCÊ GOSTARIA DE FAZER NELE? (FUNÇÃO /
TRABALHO / OCUPAÇÃO / DIVERTIMENTOS) – Eu queria
experimentar outras coisas, culinária (calc), esporte (iod), jogos,
viajar.
MIND - NEW IDEAS - accessible to
absin.ng1 am-p.stj1 bac.sk12 calc-i.mlx camph.a2 cann-i.a1 Cocac.sk4 coff.sk12 coff-t.a1 ferr-s.mlx hydrog._am_hom,aut02 hyos.blp1 lacleo.sk4 lars-arg._hom_links.es maias-l._hom_links.es nat-m.blp1 nat-p.stj1
ozonevml3 phos.stj2 pip-m._hom_links.es querc-r.svu1 rubd-met.stj2
stront-met.stj2 sulph.hu2 tub.bl7,blp1,k2 Turq.rwt7 verat.shx violo.vml3 zirc-met.stj2
COMO IRIA SE SENTIR SE TIVESSE QUE DEIXÁ-LO? – Eu
não iria agüentar.
O QUE ESTARIA PERDENDO POR SAIR? - Tudo o que eu
sonho.
MIND - DREAM; as if in a
POR QUE ALGUÉM SAIRIA DE UM MUNDO IDEAL? - Só se
fosse forçado.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
SEU TIPO FÍSICO E LADO DO SEU CORPO QUE ADOECE
MAIS – A narina direita entope mais, a qualquer hora, geralmente
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quando estou chorando, eu choro com facilidade, por tristeza,
fracasso. Meu maior medo é de fracassar na vida.
NOSE - OBSTRUCTION – right calc-i mlx
NOSE - OBSTRUCTION - right - weeping, while calc-i mlx
MIND - AILMENTS FROM - failure
MIND - FEAR - failure, of calc-i mlx
MIND - FEAR - failure, of - life; in
calc-i.mlx
MIND - SADNESS - weeping - with
acon.rb3 act-sp.hr1 agath-a.nl2 allox.jl3 alum.a1,h2 alumn.a1 amc.a1,h2 am-m.aut03 ambr.al1 anac.sej4 ant-c.al1 anthraci.mlx
anthraq.rly4 aphisgsy1 apisbl5,k2,tl1 apoc.hr1 aran.aut04 arg-met.jl1,stj1
Ars.a1,c1 asar.a1 aster.c1 aur.hr1 aur-m.a1 bamb-a.aut04 bar-i.k2
bell.a1 berb.hr1,vh1 brass-c.mp4 bufogk2 Cact.a1,cda1,hr1 caj.a1,hl1
calc.a1 calc-act.a1,h1 calc-hp.hl9 calc-i.pfa2 calc-s.a1 carb-an.a1,h2
carb-v.a1,h2 carbn-s.a1 carc.vh1 card-m.a2,hr1 cartl-s.rly4 castm.a1
caust.a1,al1,kkv1,ll1 cench.k2 chel.a1,h1 chir-fl.gya2 cic.a3 cimic.aut04
cinaaut02 cocc.hr1 coff.a1 colch.a2 con.c1,k2 cop.a1 cortiso.jl1 corvcor.bdg1 crot-c.aut02 crot-h.ll1,rti2 cupr.ll1 cur.a1,hs1 cycl.a1,al1,br1
cygn-be.srj6 Dig.a1,h2 dream-p.nl2 dulc.fd4.de ferr-t.c1 ferul-gl.a1
fum.rly4 Graph.a1,al1,gm1,gtk1,h2,stj2 helodr-cal.knl2 hep.a1,h1 hera.vml3
huraa1,c1 hyos.mrr1 hyper.a2 ign.a1,h1 ignis-alc.es2 indg.gm1 iridmet.srj5 kali-c.a1,cd1,h2 kali-fcy.a1,hr1 kali-i.hr1 Kali-m.stj1 kali-n.a1
kali-p.aut02 kali-sil.mlx ketogl-ac.rly4 kreos.hs1 lac-cp.sk4 lac-d.k2
lac-del.hrn2 lac-h.aut02 lac-leo.hrn2 lac-lup.hrn2 lac-mat.aut02 lact.a1
lars-arg.aut02 laur.a1 lil-t.tl1 limest-b.es1 lob.hr1 loxo-recl.knl4
lyc.a1,h2 lyss.a1 m-aust.h1 mag-m.gvt2,hr1 mag-s.a1,c1,hr1 maias-l.hrn2
mang.fr2,k2 med.gk5 meny.bg2,hr1 merc-i-r.a1 merl.a1 mez.hs1
mosch.fr1 mucs-nas.rly4 nat-c.a1,h2 nat-i.stj1 Natm.a1,al1,cd1,hr1,hs1,sej2 nat-s.hs1 nat-sil.k2 neonsrj5 nux-m.ll1 op.a1,h1
orot-ac.rly4 ox-ac.mlx ozonesde2 peti.a1 petr.hr1 ph-ac.fr1,hr1 phel.a1
phos.a1,gk2 Plat.a1,hr1 plb.a1 puls.br1,hcw1,hr1,hsw1 pyrusa1,c1 raph.a1
Rhus-t.a1,h1 rutafd4.de Sep.a1,al1,c1,fr1 spong.fd4.de,rb3
Matéria Médica Homeopática

Calcarea iodata

Carlos Lima Melo

40

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

stann.aut02,bwa3,rly1 staph.mp1 Stram.a1,h1 sul-ac.k2 Sulph.a1,cd1
tab.a1 tarent.a1 tarent-c.~lmhi tax.jsj7 Thuj.a1 til.a1 tritic-vg.fd5.de
tub.rb3 ust.al1,hr1 vanil.fd5.de verat.c1,h1 zinc.hr1
COMO VOCÊ REAGE COM O CLIMA: FRIO OU CALOR,
COM O SOL OU TEMPO NUBLADO, COM A
UMIDADE/CHUVA, BEIRA MAR, VENTO, LUA,
ANOITECER, AMANHECER? - Quando o tempo está escuro eu
fico triste (am-c, calc-m), quando o dia está bonito me dá vontade
de fazer alguma coisa, fico triste quando está anoitecendo (calc,
calc-ar, calc-s), depois das 16 h e o céu está escuro,
principalmente se houver um silêncio muito grande.
MIND - SADNESS – evening calc-i mlx
MIND - SADNESS - darkness, in calc-i mlx
MIND - SADNESS - weather - cloudy
alumin-s.mlx am-br.mlx am-c.a1,k ant-ar.mlx ars-s-f.mlx Aur.mp1
aur-s.mlx bac.fra calc-i.mlx calc-m.stj1 calc-p.mlx carl.mlx crot-c.mrr3
ferr-s.mlx graph.mlx helon.mlx hydr-ac.mlx kali-ar.mlx kali-s.mlx
led.mlx mang-s.mlx nat-sil.mlx nit-ac.mlx plan.mlx plat.mp1 sep.mtf33
COMO PREFERE O SEU BANHO? - quente.
GENERALS - WARM - bathing - amel.
QUE PARTES DO SEU CORPO TRANSPIRAM MAIS,
QUANDO, TIPO DE SUOR? - mãos, principalmente os pés e a
testa, um suor meio frio.
EXTREMITIES - PERSPIRATION - Foot – Sole calc-i mlx
A QUE HORAS DO DIA SE SENTE MAIS INDISPOSTO? depois do almoço.
GENERALS - WEAKNESS – afternoon calc-i mlx
COMO VOCÊ VÊ O TEMPO PASSAR? - muito rápido, não dá
tempo para fazer quase nada, o dia poderia ser bem maior.
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MIND - TIME - quickly, appears shorter; passes too calc-i mlx
COMO É SUA SEDE? - tenho muita sede.
O QUE GOSTA MAIS DE COMER, SABORES/TEMPEROS
PREFERIDOS? - gosto de tudo que é bom, pizza, sorvete,
hambúrguer, queijo, todo tipo de comida que tem queijo (calc,
calc-ar, calc-n, calc-p, calc-sil).
GENERALS - FOOD and DRINKS - pizza – desire calc-i mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - ice cream – desire calc-i
mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - hamburger – desire calc-i
mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - cheese – desire calc-i mlx
O QUE NÃO GOSTA DE COMER? - jiló, berinjela, cenoura,
folhas.
GENERALS - FOOD and DRINKS - gilo – aversion calc-i mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - carrots – aversion calc-i
mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - aubergines – aversion calc-i
mlx
O FALE DO SEU SONO, HORÁRIO DE DORMIR, POSIÇÃO
E COBERTAS –
Quando estou estudando gosto de dormir mais cedo, às 22 h,
agora estou dormindo à meia noite, espero pelo programa do Jô
Soares, eu gosto de piadas, quando ele traz alguma coisa
interessante, coisa inédita, não gosto muito das entrevistas com
escritores, assuntos chatos, eu gosto quando ele entrevista pessoas
que viajam (calc, iod).
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O QUE ALTERA A SUA SAÚDE? – Os exageros, quando tomo
muita coisa gelada fico gripado, quando me molho muito.
GENERALS - FOOD and DRINKS - ice - agg. calc-i mlx
GENERALS - WET - applications - agg. calc-i mlx
COMO SE SENTE COM A LUZ E O ESCURO? - gosto de ficar
no escuro.
MIND - DARKNESS - desire for calc-i mlx
COMO VOCÊ SE SENTE DIANTE DA DOR, DOENÇA,
SOFRIMENTO? – Eu fico bastante triste, sinto vontade de ficar
sozinho, no escuro.
MIND - SADNESS - disease, about calc-i mlx
MIND - COMPANY - aversion to - disease, during
calc-i.mlx
COMO SE SENTE COM AS ROUPAS JUSTAS E ONDE
INCOMODAM MAIS? – Eu odeio roupa justa em qualquer
lugar, cueca apertada.
GENERALS - CLOTHING - pressure of clothing calc-i mlx
MALE GENITALIA/SEX - CLOTHING agg.
arg-met.ptk2 calc-ar.mlx calc-i.mlx graph.a1 phyll-a.mhg1 puls.ry1
spong.vml4 zinc.h2
FUNÇÃO GASTRO-INTESTINAL - Boa, como muita coisa e
não passo mal. Intestino normal.
FUNÇÃO RESPIRATÓRIA E CARDIO-VASCULAR – A
respiração me incomoda, principalmente quando eu quero
descansar, o coração bate muito rápido, tento relaxar e não
consigo depois do almoço. Tem noites que demoro em dormir
por causa desta sensação, o coração acelera, vem este
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sentimento X que eu não sei qual é. É um sentimento de vazio, de
querer alguma coisa e não saber o que é.
CHEST - PALPITATION of heart - lying - agg. calc-i mlx
SLEEP - SLEEPLESSNESS - palpitations; from calc-i mlx
MIND - DELUSIONS - emptiness; of calc-i mlx
MIND - DESIRES - full of desires – indefinite calc-i mlx
MIND - DESIRES - full of desires - inexpressible desires; full of
calc-i mlx
QUE ÓRGÃOS ADOECEM MAIS? - Unha sempre encravando
(calc, calc-ar), o nariz entope direto.
EXTREMITIES - NAILS; complaints of - ingrowing toenails
calc-i mlx
COMO REAGE AO TOQUE, PRESSÃO, MASSAGEM,
EXERCÍCIO FÍSICO, ETC? - não é comum que alguém me
toque não gosto que pessoas estranhas (calc-n, iod), que eu não
conheço me toquem.
MIND - TOUCHED - aversion to be calc-i mlx
Exercício físico é sempre um problema (calc-i), me dá enjôo,
cai na mesmice, por isto não gosto de academia, é muito
repetitivo, não consigo ficar mais de duas semanas fazendo.
MIND - ENNUI
STOMACH - NAUSEA - exertion - agg. calc-i mlx
GENERALS - EXERTION; physical - impossible
ars-s-r.hr1 aur-ar.k2 calc-i.k2 coloc.a1 ham.fd3.de hydrog.srj2 kalii.a1 kali-p.fd1.de ovi-p.br1 pert-vc.vk9 ptel.a1
MIND - ENNUI - exertion; from physical
calc-i.mlx
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QUAL É SUA POSIÇÃO PREFERIDA, TIPO DE DOR ETC. –
Eu sempre estou fazendo alguma coisa (iodium), se não tenho
nada para fazer gosto de ficar deitado olhando para o teto, de
barriga para cima. Mesmo de dia eu tenho que me cobrir, do
contrário sinto frio, eu gosto de ligar o ventilador para sentir um
pouco de frio e me cobrir. Eu tinha dificuldade para descansar
devido ao barulho, inventei uma técnica que deu certo, ligo um
ventilador pequeno, fico ouvindo o barulho dele e não escuto os
outros barulhos e assim consigo descansar.
MIND – BUSY calc-i mlx
GENERALS - LIE DOWN - desire to calc-i mlx
GENERALS - COVERS - amel. - desire for; and calc-i mlx
SLEEP - SLEEPLESSNESS - noise, from slight calc-i mlx
GENERALS - LIE DOWN - desire to - back; on
calc-i.mlx
Calc-i 30 ch
Imediatamente após tomar o medicamento – Estou mais calmo,
agora consigo conversar de uma forma mais tranqüila do que no
começo da consulta. Uma melhora de 80%.
Soma de sintoma (/graus) - Soma de sintoma (/graus) Intensidade é considerada
1 1234
2 1234
3 1234
4 1234
5 1234
6 1234
7 1234
8 1234
9 1234

1 MIND - DELUSIONS - wealth, of
1 GENERALS - EXERTION; physical - aversion for
1 GENERALS - EXERTION; physical - impossible
1 MIND - ANGER
1 MIND - COMPANY - aversion to
1 MIND - DISCONTENTED
1 MIND - DISCOURAGED
1 MIND - IRRESOLUTION
1 MIND - IRRITABILITY
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10 1234 1 MIND - LAZINESS
11 1234 1 MIND - SADNESS
12 1234 1 MIND - WEEPING

403
810
495

calc. adam. nux-v. sulph. nit-ac. plat. chin. kali-p. nat-c. phos.
11/22 11/13 10/26 10/26 10/20 10/20 10/19 10/19 10/19 10/18
1
2
1
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
3
1
4
2
1
4
3
3
1
2
2
2
2
5
1
2
3
2
1
2
2
1
2
1
6
1
1
2
3
2
2
2
1
2
1
7
2
1
3
2
1
1
2
4
3
1
8
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
9
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
10
2
1
3
3
3
1
3
2
1
3
11
3
1
2
3
3
3
3
3
3
2
12
3
1
2
3
2
3
1
2
1
2
Calc-i aparece neste mosaico na 15-a posição.
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RELATÓRIO ENVIADO PELA IRTERNET 13/8/2007
Nesse final de semana não tive problemas, me senti bem, calmo.
No sábado após a consulta ainda estava meio abalado e um pouco
triste, mas com o passar do tempo o humor fui melhorando. Na
tarde do mesmo dia sai com minha mãe, fomos ao Shopping.
Distrai-me bastante, ao ponto de nem me lembrar dos
acontecimentos da manhã. Foi um dia tranqüilo.
No dia seguinte, meu humor continuava bom, não sentia raiva,
nem tristeza. Fomos passar o dia dos pais na casa da minha avó,
onde estava toda a família. Distrai-me bastante, mas de vez em
quando vinha uma sensação ruim do dia que estive em seu
consultório, me abatia um pouco, mas logo me recuperava e
voltava a conversar.
Tudo bem, no geral eu estou me sentindo bem melhor, com outro
ânimo. A única coisa que continua me atormentando é o fantasma
do vestibular, que continua me abatendo, pois me deixa muito
triste à medida que o tempo vai passando. Mas agora estou muito
bem, estou bastante tranqüilo.
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21/9/2007
Estou bem em todos os aspectos. Estou calmo, estudando, a rotina
está apertada, estou freqüentando o cursinho. Melhorei da
concentração, estou animado para fazer o vestibular. Dia de
segunda tenho aula de manhã e de tarde, mas chego a casa e ainda
faço uma caminhada. Sinto muito sono à noite, descanso um
pouco depois do almoço.
Mãe fala – Ele ainda sente cansaço e dorme cedo. Não estuda
durante muito tempo. Dorme muito cedo devido ao cansaço.
Voltou a fazer caminhada há uma semana. Antes passava o dia
inteiro em casa, não fazia atividade física, comia muito, não
estudava. Agora ele fica no escritório do pai, dorme lá numa
poltrona. Estuda até a hora de vir embora. Gosta de andar a cavalo
(kali-bi), de pescar (cupr), usa sua espingarda de chumbo, gosta
de atirar, tomar banho no rio. Gosta das comidas da fazenda,
pequi (Caryocar brasiliense fruit), carne de porco, pamonha
(sweetish concoction of which green corn paste is the chief
ingredient), ovo caipira, comida de fogão a lenha, bolos, doces.
Gosta de sorveteria, churrascaria, pizzaria. Está com medo porque
optou por estudar espanhol e agora quer voltar ao inglês. Acha
que a culpa é da mãe que não o colocou no inglês mais cedo.
Você me tirou do inglês, eu estava gostando. Não dá mais tempo
para aprender inglês. Já emagreci dois quilos. Sinto uma dor nas
pernas, parece que as minhas pernas são tortas, sinto mais
quando estou caminhando, quando forço. Estou jogando futebol
no domingo, no gol, eu sempre sou escolhido, fiz dez gols como
goleiro porque chuto bem. Está abrindo a boca.
GENERALS - FOOD and DRINKS - pork – desire calc-i mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - eggs – desire calc-i mlx
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GENERALS - FOOD and DRINKS - pastry – desire calc-i mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - sweets – desire calc-i mlx
GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - desire - barbecued
meat calc-i mlx
EXTREMITIES - PAIN - Legs - walking - agg. calc-i mlx
EXTREMITIES - PAIN - Legs - exertion - after - agg. calc-i mlx
Cal-i 30 ch

Resposta imediata - Eu estava achando aqui triste por causa do
silêncio, o som do ar condicionado, as cores e o frio. Eu fico meio
triste em dias nublados (calc-m) e quando chove (calc-m), porque
fica calmo demais. Antes eu adorava ir para a cama para escutar a
chuva no telhado, mas isto passou. Nos dias fechados eu sentia
um abafamento no peito, uma coisa ruim. Adorava a chuva, eu
gostava de correr para a chuva e tomar banho nela, ficava pulando
na chuva.
MIND - WEATHER - cloudy - agg. calc-i mlx
MIND - SADNESS - weather - cloudy
alumin-s.mlx am-br.mlx am-c.a1,k ant-ar.mlx ars-s-f.mlx Aur.mp1
aur-s.mlx bac.fra calc-i.mlx calc-m.stj1 calc-p.mlx carl.mlx crot-c.mrr3
ferr-s.mlx graph.mlx helon.mlx hydr-ac.mlx kali-ar.mlx kali-s.mlx
led.mlx mang-s.mlx nat-sil.mlx nit-ac.mlx plan.mlx plat.mp1 sep.mtf33
MIND - SADNESS - weather - rain
calc-i.mlx calc-m.stj1
MIND - WEATHER - rain - agg.
calc-i.mlx calc-m.stj1
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Eu sonhei que estava com um monte de diamantes, que eu tinha
roubado de um mafioso, eu tinha que fugir da minha família, eu
conversava com os outros e os escondia na boca, não deixava que
ficassem sabendo que eu os tinha, eu queria fugir, e eles queriam
me matar. Este sonho foi há dois dias. Acordei querendo os
diamantes. Sempre sonho que tenho dinheiro, que tenho um carro,
que estão me perseguindo. Eu falava que não ia viver muito, não
ia chegar lá.
DREAMS – DIAMONDS calc-i mlx
DREAMS – ROBBING calc-i mlx
DREAMS – ESCAPING calc-i mlx
DREAMS – MONEY calc-i mlx
DREAMS – CAR calc-i mlx
DREAMS – HIDING calc-i mlx
DREAMS - PURSUED, being calc-i mlx
DREAMS - MURDERED - about to be
calc-i.mlx kali-i.a1 positr.nl2 xan.a2
Mãe fala - Se ele não ficar rico, não ganhar dinheiro, a vida não
vai ter sentido, ele quer desfrutar das coisas boas do mundo. Se
não for assim não quer viver. Sente-se muito mal quando vê uma
casa pobre, humilde, se sente mal se visita um bairro pobre, fica
se imaginando no lugar da pessoa.
Que tristeza, eu não daria conta. Não gosta de trabalho
voluntário. Não gosta de se misturar. Tudo tem que ser rico,
bonito. Falava que tinha nascido de pais errados (plat), vocês são
muito pobres. Gostava de parecer que era rico, quer ter a pele

Matéria Médica Homeopática

Calcarea iodata

Carlos Lima Melo

50

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

limpa, gosta muito de aparência, marca de roupa (verat), tênis
carro. A ligação dele comigo (mãe) é muito forte.
MIND - BEAUTIFUL things - yearning for calc-i mlx
MIND - SELFISHNESS
MIND - ATTACHED - mother; to
aeth.mrr2 alis-p.c1 am-s.stj1 apisgvt2 ars.mp1 bar-br._hom_links
Bism.h1 calc-i.mlx calc-sil._hom_links camph.mlx caps.mlx caust.fra
CHLOR.mlx cor-r.mgm diph.al2 ferr-lac.stj2 kali-m.mlx kali-n.mlx
kreos.mlx lac-ac.stj2 lac-h.sst4 lac-mat._hom_links lith-met.stj2 magm.vh5 mag-p.mlx merc.fra merc-c.mlx mosch.mlx mur-ac.stj2
puls.mp1 staph.mtf24 stram.nh1 xan.mlx
10/11/2007 pela internet
Estou escrevendo-lhe para dizer que estou me sentindo bem,
realmente o medicamento me deixou mais disposto, estou
conseguindo estudar até as 24 h e acordo com menos sono.
Também estou me sentindo mais calmo e tranqüilo apesar do
momento do vestibular estar tão próximo. Nesses últimos dias
sonhei que estava bebendo whisky, muitos copos, não entendi o
porquê, afinal eu nem gosto do sabor do whisky. Isso é tudo o que
eu tenho para dizer no momento.
DREAMS – DRINKING calc-i mlx
30/1/2009
Relatório pela internet
No começo do ano comecei a fazer cursinho, foi uma rotina muito
dura, principalmente no final do semestre, quando não estava no
colégio assistindo alguma aula eu estava no escritório do meu pai
estudando, mal tinha tempo para almoçar. Eu aproveitei esta
rotina para emagrecer, depois de um dia inteiro de estudo, por
volta das 18:15 h eu chegava em casa, ia para a pista de Cooper e
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andava muito para poder me desestressar, nessas caminhadas eu
sempre mentalizava que estava comemorando a vitória de ter
passado no vestibular e finalmente me livrar dessa rotina
estressante. Depois de 2 horas de caminhada ia para casa,
jantava e voltava para os estudos, começava às 21 h
aproximadamente e ficava até 24 h e ia dormir.
MIND - WALKING - amel. calc-i mlx
No outro dia fazia tudo de novo. Nessa rotina perdi 18kg . À
medida que o vestibular ia se aproximando minha rotina de
estudos ia aumentando. O que me fez ter mais garra foi saber que
eu tinha passado na primeira fase do curso de ENGENHARIA DE
COMPUTAÇÃO.
Na maratona para a segunda fase do vestibular comecei a estudar
até 1 h da manhã, tinha muita força de vontade e sabia que o
momento era este!
Finalmente chegou o dia do resultado!!! Foi o pior dia da minha
vida!!! Meu corpo estava "pesado", tenso, muito preocupado,
fiquei muito aflito, espero nunca mais ter que sentir o que eu
senti neste dia. Mas felizmente consegui superar esse dia que não
tinha fim. Finalmente, depois das 18 h, quando todos chegaram,
eu estava em casa só, minha mãe ligou o rádio na expectativa de
ouvir o resultado do vestibular. Começaram a divulgar os novos
calouros do curso de ENG. DE COMPUTAÇÃO.
Foi a melhor noite da minha vida!!! Todos ouviram o meu nome,
foi uma festa! Foi a melhor emoção que eu senti em toda a minha
vida, finalmente eu estava livre de todos os meus pesadelos. Fui
para o parque Vaca Brava para comemorar com tudo o que eu
tinha direito. Só assim consegui desfrutar as férias!!!
Hoje estou escrevendo este texto do meu notebook novo na
empresa na qual estou estagiando. Desenvolvemos um software
para empresas visando administração e planejamento estratégico e
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estou estudando PHP nesse momento para trabalhar como
programador aqui mesmo. Estou aproveitando as férias para
aprender muito nessa empresa, estou ficando aqui o dia inteiro.
Estou gostando do curso e acho que eu não estaria tão feliz assim
se eu tivesse passado naquele vestibular para ENGENHARIA
CIVIL.
Minha vida mudou completamente. Hoje sou uma nova pessoa
e agradeço a DEUS todos os dias por ELE ter me ajudado a
vencer!!! Obrigado por ter me ajudado a vencer estes desafios!!!
GENERALS – HEAVINESS calc-i mlx
MIND - CARES, full of calc-i mlx
MIND - TENSION, mental calc-i mlx

REVI ATÉ AQUI

Patogenesia
HUGHES - 1 W. J. BLAKELEY, M. D. Dec. 9th, 1866, at 9:30
p. m., took 3 gr. of 1st cent. trit. of Calc-i.
Uma dor surda / maçante, pesada na testa, picante e perfurante na
têmpora direita; depois uma dor maçante, pesada, debilitante no
braço direito; um prurido persistente no cotovelo direito., depois
no joelho esquerdo; dolorimento também na têmpora esquerda;
plenitude na testa, piora por agachar; dor intensa invalidante na
porção externa do braço direito, com adormecimento da mão e
dos dedos (In 10 minutes dull heavy pain in forehead, sharp and
piercing in right temple; followed by dull heavy lameness in right
arm; persistent itching on right elbow., afterwards same on left
knee; aching in left temple also; fullness in forehead, aggravated
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by stooping; severe laming pain in external portion of right arm,
with numbness of hand and fingers).
HEAD - PAIN - Temples - right - piercing pain
calc-i.hs1
EXTREMITIES - ITCHING - Knees – left
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Viajando / cavalgando contra o vento frio sente
dor de cabeça muito forte na testa e nas têmporas (While riding,
11/2 h. later, against a cold wind had very severe headache over
forehead and in temples).
HEAD - PAIN
HEAD - PAIN - riding - cold wind; in
HEAD - PAIN – Forehead
HEAD - PAIN – Temples
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Ao acordar na manhã seguinte continuava com a
mesma dor embotada, como na noite anterior (On waking next
morning had still same dull aching as on previous night).
HEAD - PAIN - morning - waking - on
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Evacuação constante de grande quantidade de
gases para baixo (constant evacuation of large quantities of wind
downwards).
RECTUM - FLATUS
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HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Pulso 80, regular e fraco (Pulse 80, regular and
soft).
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Cansaço nas pernas, principalmente nas panturrilhs
e cansaço no corpo todo (Tired feeling in legs, especially calves,
and weariness of whole body).
EXTREMITIES - WEAKNESS – Legs
GENERALS - WEARINESS
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Dor leve no abdome e através do terço superior
anterior das duas coxas, como se houvesse machucado (after
taking it slight pain in abdomen and across anterior upper third of
both thighs as if beaten).
ABDOMEN – PAIN
EXTREMITIES - PAIN - Thighs - Anterior part - sore
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Dor frontal que se estende para o lado direito da
face e para um dente molar; mais uma vez grande evacuação de
gases (Next day frontal pain extends to right side of face and a
molar tooth; and again great evacuation of wind.(Hahn. Monthly,
iii, 267))
HEAD - PAIN - Forehead - extending to - Face - right and a
molar tooth
calc-i.hs1
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Dormência e zumbido nos ouvidos; Tendência
para eructação de gases, um leve soluço (11:10 p. m., numbness
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and ringing in ears; Inclined to belch wind (after 1h.); slight
hiccough).
EAR - NUMBNESS
EAR - NOISES in – ringing
STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - empty
STOMACH - HICCOUGH
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Borborigmos nos intestinos com eliminação de
gases (11:20, rumbling in the bowels with discharge of wind).
ABDOMEN - RUMBLING
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Uma nausea leve; sensação de saburra seca nos
lábios e na lingua (11:35 p. m., slight nausea; dry furred feeling
on lips and tongue).
STOMACH – NAUSEA
MOUTH - FURRY – Tongue
FACE - FUR; sensation as if covered with - Lips
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Dor acima dos olhos, rigidez da nuca, vontade de
defecar, com grande eliminação de gases (Dec. 11th, 7a. m., pain
over eyes, stiffness of back of neck, desire for stool, with great
discharge of wind).
NECK – STIFFNESS
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Gosto amargo, parcialmente aliviado pelo tabaco
(9:20 a. m., bitter taste partially relieved by tobacco).
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MOUTH - TASTE - bitter - tobacco - amel.
GENERALS - TOBACCO - amel.
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Plenitude na cabeça (11 a. m., fulness of the head).
HEAD - FULLNESS
HUGHES R. and DAKE J. P. – A Cyclopaedia of Drug
Pathogenesy – Peso sobre os olhos e nariz (11:35 a. m., heaviness
over the eyes and nose).
EYE – HEAVINESS
NOSE – HEAVINESS

Leitura Complementar

Exame Físico
DEGROTE F. Physical Examination - Genu varus (joelho para
fora) direito e uma leve rotação da pelve para trás (o inverso do
que é visto em Calcarea carbonica) (right genu varus (owtward)
and a slight backward rotation of the right pelvis (this is the
reverse as met in Calcarea carbonica).
EXTREMITIES - KNEES; position of - outward
Pontos energéticos (Energetic points).
DEGROTE F. Physical Examination - Ponte de Weihe: situado
na face anterior do estesrno ao nível do secundo para de costelas
(= Mediridiano Vaso da concepção 19) (Weihe point: situated on
the anterior surface of the sternum at the level of the second pair
of ribs (= Conception Vessel 19).
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Clinica
BLACKWOOD A. L. – A Manual of Materia Medica - Em
tumores fibróides do nariz e ouvidos. É útil quando vem
acompanhado de outros sintomas. Em tumores da glândula
mamária quando vem acompanhado de dores em pontada, dores
picantes, enquanto cresce é sensível a pressão. Raquitismo tem
cedido sob sua influência, mesmo em casos em que a criança
nunca tentou andar ou ficar de pé ou levantar sozinha (In fibroid
tumors of the nose and ears. It is of service when associated with
other symptoms. In tumors of the mammary glands it is of service
when they are attended with sharp, darting pains, while the
growth is tender to pressure. Rachitis has yielded to its influence,
even cases where the child has never attempted to walk or stand
or raise itself).
NOSE - TUMOR - fibroid
calc-i.bwa3
EAR - TUMORS - fibroid
calc-i.bwa3
GENERALS – RICKETS
GENERALS - RICKETS - walk or stand or raise itself; the
child has never attempted to
calc-i.bwa3
ALLEN – Handbook - Clinical – Gânglios submaxilares
inflamados (Inflamed submaxillary glands).
FACE - INFLAMMATION - Submaxillary glands
ALLEN – Handbook - Clinical – Meningite tuberculosa
(Tubercular meningitis).
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HEAD - INFLAMMATION – Meninges
HEAD - INFLAMMATION - Meninges - tubercular
ALLEN – Handbook - Clinical – Pólipos nos ouvidos (Polypus in
ear).
EAR - POLYPUS
ALLEN – Handbook - Clinical – Tosse crônica dia e noite, com
sour noturno, febre tuberculosa, expectoração verde, purulenta
(Chronic cough day and night, with night-sweat, hectic fever,
green, purulent expectoration).

Babylon English-English
consumption
n.
using up, consuming; tuberculosis (infectious disease)
Osteomalacia
Softening of the bone.
COUGH – CHRONIC
COUGH - DAYTIME
CLARKE – Câncer (Cancer).
CLARKE – Tuberculose (Consumption).
GENERALS - CONSUMPTION, PHTHISIS in general
CLARKE – Flatulência (Flatulence).
CLARKE – Osteomalácia / Amolecimento dos ossos (Mollities
ossium).
GENERALS - SOFTENING bones
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DEGROOTE F. – Physical Examination - Crusta lactea.
HEAD - ERUPTIONS - milk crust
DEGROOTE F. – Physical Examination – Queda de cabelo
(Falling out of hair).
HEAD - HAIR - falling
DEGROOTE F. – Physical Examination – External throat is
swollen with many hard glands.
EXTERNAL THROAT - SWELLING
DEGROOTE F. – Physical Examination – Enlarged and indurated
thyroid.
EXTERNAL THROAT - SWELLING - Thyroid gland
DEGROOTE F. – Physical Examination – Crupe (Croup).
LARYNX AND TRACHEA - CROUP
DEGROOTE F. – Physical Examination – Tosse difícil e intensa
depois de uma pneumonia (Violent hard cough after pneumonia
(d.d. : Kali.s. )).
COUGH - VIOLENT - pneumonia; after
BOERICKE -Skin – Úlceras indolentes, acompanhadas de
veias varicosas (Indolent ulcers, accompanying varicose veins).
SKIN - ULCERS – varicose – Calc-i
GENERALS - VARICOSE veins – Calc-i
DEGROOTE F. – Physical Examination – Inchaços e afecções
cancerosas das glândulas (da mama) (Swelling and cancerous
affections of glands (i.e. of mamma).
CHEST - SWELLING - Mammae
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CHEST - CANCER – Mammae
GUPTA R. L. – Pele rachada ao ar livre
(cracked skin in cold air).
SKIN - CRACKS - cold air; in
calc-i.gtr1
Hahn-Monthly - Hipertrofia crônica das narinas ( 1. Chronic
hypertrophy of the nostrils. (Several cases were greatly benefited
in our own practice by the steady application of this remedy. -S.
L)).
NOSE - SWELLING - Nostrils
calc-i._hahn_monthly
Hahn-Monthly - 2. Certas formas de oftalmia escrofulosa. Suas
indicações são: 1. As crianças são bem nutridas, gorduchas, mas
pálidas. 2. Eles sofrem simultaneamente de amídalas inchadas. 3.
A inflamação é freqüentemente limitada a um olho. 4. Fotofobia
grave; uma corrente de lágrimas ácidas escorre pelas bochechas a
cada tentativa de abrir o olho; freqüentemente é impossível
examinar o olho sem fazer força. 5. Espasmos graves das
pálpebras. 6. A córnea é atacada, ulcerada, ou contém exsudado
ou depósitos brancos circunscritos sujos. 7. Uma coriza fluente
acompanha esta oftalmia, e devido a sua exacerbação provoca
novamente um aumento da inflamação. 8. Este tipo de inflamação
é freqüentemente rebelde a medicamentos bem selecionados,
como Calc., Hep. Merc., Ars., Nit-ac., Sulph. etc. (2. Certain
forms of scrofulous ophthalmia. Its indications are :1. The
children are well nourished, plump, but pale. 2. They
simultaneously suffer from swelled tonsils. 3. The inflammation
is frequently limited to one eye. 4. Severe photophobia; a stream
of acrid tears flows over the cheeks at every attempt to open the
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eye; it is frequently impossible to examine the eye without using
force. 5. Severe spasm of the eyelids. 6. The cornea is attacked,
ulcerated, or contains exudations or dirty white circumscribed
deposits. 7. Fluent coryza accompanies this ophthalmia, and by its
exacerbations causes the improving eyes again to inflame. 8. Such
an inflammation is often rebellious to well-selected remedies, as
Calc., Hep. Merc., Ars., Nit-ac., Sulph. etc).
EYE – INFLAMMATION
EYE - INFLAMMATION - scrofulous
EYE – PHOTOPHOBIA
EYE - LACHRYMATION - opening the eyes - agg.
EYE - PAIN - touch - agg.
EYE - SPASMS – Lids
EYE – DISCHARGES
EYE - CORNEA; complaints of
NOSE - CORYZA - inflammation; with - Eyes; of
NOSE - CORYZA - inflammation; with - Eyes; of
EYE - INFLAMMATION - one side
calc-i._hahn_monthly
Hahn-Monthly - 4. Otite interna. O catarro no canal auditivo
externo é freqüentemente de uma natureza escrofulosa,
principalmente quando é acompanhado de uma descarga seropurulenta crônica, mas as chances para a utilidade deste remédio
aumenta quando temos que tratar um catarro do ouvido médio ou
uma periostite. De acordo com Rau somente o último provoca
uma perda do tímpano e esta perda se observa sempre em todos os
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casos em que calc-i atua bem. (4. Otitis interna. The catarrh of the
external auditory canal is often of a scrofulous nature, especially
when combined with chronic sero-purulent discharge, but the
chances for the usefulness of this remedy increase when we have
to treat a catarrh of the cavum tympani or a periostitis of the
middle ear. For according to Rau it is only the latter which
produces a loss of tympanum, and such a loss we always observed
in all cases where Calc-i acted well).
EAR - DISCHARGES – purulent
EAR - COMPLAINTS of ears – Bones
EAR - LOSS of Tympanum
calc-i._hahn_monthly
HANESEN O. – A Textbook of Materia Medica – Hidrocefalia
crônica ( Hydrocephalus chron).
HEAD - HYDROCEPHALUS - chronic
HANESEN O. – A Textbook of Materia Medica –Bronquite
crônica em crianças tuberculosas (chronic bronchitis of scrofulous
children).
CHEST - INFLAMMATION - Bronchial tubes - chronic
HANESEN O. – A Textbook of Materia Medica – Acne /
Inflamação das glândulas cebáceas (Best remedy in milium).
FACE - ERUPTIONS – acne
SKIN - ERUPTIONS - milium
HUGHES R. – A Manaual of Pharmacodinamics – Há terreno
para se suspeitar do aumento das glândulas bronquiais (there is
ground for suspicion of enlargement of the bronchial glands).
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CHEST - HYPERTROPHY - Bronchial glands
calc-i.hs2
LILIENTHAL S. – Homeopathic Therapeutics – Blefarite
(Blepharitis).
EYE - INFLAMMATION - Lids
LILIENTHAL S. – Homeopathic Therapeutics – Rigidez dos
joelhos, dores fortes, agr. na cama,; escrofulose (Stiff knees,
severe pains, aggr. in bed; scrofulosis).
EXTREMITIES - STIFFNESS – Knees
EXTREMITIES - PAIN - Knees - bed - in bed - agg.
EXTREMITIES - PAIN - Knees
LILIENTHAL S. – Homeopathic Therapeutics – Scrofulosis Tendência para alternância de diarréia e constipação; sem sede;
erupção pustular, dolorosa, com desejo de esfregar e coçar, ainda
que piore; abdome distendido, respiração ofensiva; transpiração
fria e pegajosa; inquietação, mau humor e irritação; pus fino e
aquoso dos abscessos; inflamação glandular da membrana do
tímpano (Tendency to alternate diarrhoea and constipation; no
thirst; pustular eruption, sore and painful, with desire to rub and
scratch it, though it makes it worse; abdomen enlarged, breath
offensive; cold, sticky perspiration, feet cold and damp; restless,
fretful and irritable; pus from abscesses thin and ichorous;
granular inflammation of membrana tympani).
MIND - MOROSE
RECTUM - DIARRHEA - alternating with – constipation.
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There is a bug in Radar, it does not accept additions to this
rubric.
STOMACH – THIRSTLESS
SKIN - ERUPTIONS – pustules
SKIN - ERUPTIONS – painful
SKIN - ERUPTIONS - itching - scratching agg.
EAR - INFLAMMATION – Tympanum
EAR - INFLAMMATION - Tympanum - granular
calc-i.ll1
PERSPIRATION – STICKY
GENERALS - ABSCESSES - pus – thin`
SKIN - ERUPTIONS - discharging - ichorous
LILIENTHAL S. – Homeopathic Therapeutics – Tonsillitis,
quinsy sore throat – Amidalites crônicas, com tendência para
catarro na laringe (Chronic tonsillitis, with disposition to
laryngeal catarrhs).
THROAT - INFLAMMATION - Tonsils - chronic
LARYNX AND TRACHEA - CATARRH - Larynx
MOFAT J. L. – Tumours and Homeoapathy – Afinidade para
tumors benignos e malignos da prostata (affinity for benign and
malignant tumours of the prostate).
PROSTATE GLAND - SWELLING
PROSTATE GLAND - CANCER of prostate
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
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Aumento das glândulas tuberculares, principalmente as
mesentéricas e cervicais (Enlargement of tubercular glands
especially the mesenteric and cervical).
ABDOMEN - SWELLING - Mesenteric - Glands
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Criança magra, abdome muito crescido (Child emaciated,
abdomen enormously enlarged).
ABDOMEN - ENLARGED - children; in
ABDOMEN - ENLARGED - children; in - marasmus
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Enterite e enterocolite em crianças magras, tuberculosas, depois
de um ataque de cólera infantil (Enteritis and enterocolitis of
tubercular, emaciated children after attack of cholera infantum).
ABDOMEN - INFLAMMATION – Intestines
ABDOMEN - INFLAMMATION - Enterocolitis
RECTUM – CHOLERA
RECTUM - CHOLERA - infantum
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Dispepsia flatulenta (Flatulent dyspepsia).
STOMACH - INDIGESTION
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Tumores de mama; piora antes da menstruação (Tumours of
breast: worse before menses).
CHEST - NODULES, sensitive - Mammae - menses; before
calc-i.mta1
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MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica – Pneumonia com
expectoração purulenta verde (Pneumonia with green purulent
expectoration).
CHEST - INFLAMMATION – Lungs
EXPECTORATION – PURULENT
EXPECTORATION - GREENISH
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Suores noturnos com pele seca (Night sweats with dry skin).
PERSPIRATION – NIGHT
SKIN - DRY
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Cólera infantil seguida por enterite ou enterocolite (Cholera
infantum followed by enteritis or enterocolitis).
RECTUM - CHOLERA - infantum - enteritis or enterocolitis;
followed by.
calc-i.mta1
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Impinge (Tinea).
HEAD - ERUPTIONS - ringworm
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Tínea favosa (Favus (Trichophyton sconleini)).
HEAD - ERUPTIONS - favus
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
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Diarréia: com fezes verdes freqüentes; aquosas, como um mingau,
com muitos flatos (Diarrhoea: frequent green stools; watery,
mushy with much flatus).
STOOL – GREEN
STOOL – MUSHY
STOOL - FLATULENT
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Tosse crônica com expectoração purulenta (Chronic cough with
green purulent expectoration).
COUGH - LOOSE
MATHUR K. N. – Systematic Materia Medica –
Criança escura, muito magra; sem nada além de pele e osso;
abdome muito crescido (Child dark very emaciated; nothing but
skin and bones; abdomen enormously enlarged).
GENERALS - EMACIATION - children; in - infants; in
MOFFAT J. L. – Homeopathic Therapeutics in Ophthalmology –
Clinical – Úlceras e pústulas, principalmente na cornea, dor
intensa, e inflamação freqüente aguda das glândulas (The ulcers
and pustules, particularly of the cornea, have intense pain, and
often acute inflammation of glands).
EYE - ULCERATION - Cornea – painful
EYE - ERUPTIONS - Cornea – pustules
GENERALS - INFLAMMATION - Glands; of - acute
MOFFAT J. L. – Homeopathic Therapeutics in Ophthalmology –
A inflamação do olho piora pelo menor frio (The eye
inflammation is agg. by the least cold).
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EYE - INFLAMMATION - cold - agg.
MOFFAT J. L. – Homeopathic Therapeutics in Ophthalmology –
Clinical – (inflamação erisipelatosa ou escrofulosa das pálpebras
(erysipelatous or scrofulous inflammations of the lids).
EYE - INFLAMMATION - erysipelatous - Lids
MOFFAT J. L. – Homeopathic Therapeutics in Ophthalmology –
Clinical – Córnea cônica e estafiloma foram controlados (Conical
cornea and staphyloma have been checked).
EYE - CONICAL cornea
calc-i.mfj,mfj1,nta2 capan._med_advance Euphr.hr1,k kali-br._med_advance
puls.hr1,k,mfj,nta2
EYE - STAPHYLOMA
MORRISON R. – Desktop Companion to Physical Pathology Thyroid conditions – Hipertiroidismo. Tiroidite. Tumores e
nodulos da Tireóide (Hyperthyroid. Thyroiditis. Thyroid tumors
and nodules).
GENERALS - HYPERTHYROIDISM
EXTERNAL THROAT - INFLAMMATION - Thyroid gland
EXTERNAL THROAT - GOITRE – nodular
EXTERNAL THROAT - TUMORS – thyroid
MORRISON R. – Desktop Companion to Physical Pathology –
Bócio associado a mudanças hormonais: Puberdade, gravidez,
menstruação (Goitre associated with hormonal changes: Puberty,
pregnancy, menses).
EXTERNAL THROAT - GOITRE - menses; before
EXTERNAL THROAT - GOITRE - pregnancy agg.; during
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EXTERNAL THROAT - GOITRE – puberty
EXTERNAL THROAT - GOITRE - exophthalmic accompanied by - hormonal changes
calc-i.mrr5
MORRISON R. – Desktop Companion to Physical Pathology –
Tiróide: Mais crescida do lado direito (Thyroid: More enlarged on
the right side).
EXTERNAL THROAT - GOITRE - right
MORRISON R. – Desktop Companion to Physical Pathology General: Calor; desmaios em quarto quente (Warm; faintness in a
warm room).
GENERALS - WARM - agg.
GENERALS - WARM - room - agg.
GENERALS - FAINTNESS - warm - room - agg.
MORRISON R. – Desktop Companion to Physical Pathology –
Sensação de ansiedade no peito e no coração (Anxiety feeling in
chest and heart).
CHEST - ANXIETY in
CHEST - ANXIETY in - Heart, region of
MORRISON R. – Desktop Companion to Physical Pathology –
Palpitações súbitas e violentas (Sudden, violent palpitations).
CHEST - PALPITATION of heart - tumultuous, violent,
vehement
CHEST - PALPITATION of heart - appearing – suddenly
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PATHAK S. R. – Materia Medica – Generalities –Excreções
profusas e amarelas (Discharges profuse and yellow).
GENERALS - DISCHARGES – profuse
GENERALS - DISCHARGES - yellow
PATHAK S. R. – Materia Medica – Generalities –Crescimento
duro das mamas, móveis, dolorosas a pressão e ao mover o braço
(Indurated growth in mamma, movable, painful on pressure, and
on movement on arm).
CHEST - INDURATION - Mammae - painful on pressure,
and on movement on arm
calc-i.ptk2
PATHAK S. R. – Materia Medica – Generalities –Tumor de
mama, sensível ao toque (Tumor of breast, tender to touch).
CHEST - INDURATION - Mammae - painful on touch
PATHAK S. R. – Materia Medica – Útil em bronquite crônica de
crianças escrofulosas (useful in chronic bronchitis of scrofulous
children).
GENERALS - TUBERCULOSIS - Glandular - Lymphatic glands
- children; in
ROYAL G. – Textbook of Homeophatic Materia Medica – As
glândulas para as quais Calc-i tem afinidade especial são as
mesentéricas e mamárias (The glands for which the Iodatum has a
special affinity are the mesenteric and mammary).
ABDOMEN - HARD - Mesenteric glands
ROYAL G. – Textbook of Homeophatic Materia Medica –
Dispepsia flatulenta (flatulent dyspepsia).
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STOMACH - INDIGESTION - flatulent food
ROYAL G. – Textbook of Homeophatic Materia Medica –
Expectoração quando a criança consegue eliminá-la, aparecem
estertores no peito se não consegue; com fezes freqüentes
(expectoration if the child can raise it, rattling in chest if he
cannot; with frequent stools).
RESPIRATION - RATTLING
STOOL - FREQUENT
ROYAL G. – Textbook of Homeophatic Materia Medica – Os
tumors são nodulares, são movidos livremente, são muito
sensíveis ao toque e doem muito ao movimentar os braços;
pioram antes da menstruação (They are nodular, freely movable,
very tender to touch and excruciatingly painful when moving the
arms; worse before menses).
CHEST - TUMORS - Mammae - painful - menses; before
calc-i.ry1
SANKARAN R. – The Soul of Remedies – Perde peso após uma
prescrição correta (I have found that when prescribed correctly,
obese Calcarea iodata patients lose weight).
SANKARAN R. – The Soul of Remedies – Apetite aumentado
(increased appetite).
STOMACH - APPETITE - increased
SANKARAN R. – The Soul of Remedies – Dores súbitas, fortes
(Sudden violent pains).
GENERALS - PAIN - appear suddenly
GENERALS - PAIN - violent
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SIVARAMAN P. – Ear, Nose, Throat Troubles cured with
Homeopathy – Otitis and otorrhoea –Granulações exuberantes,
excreções mais excoriantes, mas menos abundantes (Exuberant
granulations, discharge more excoriating, but less copious).
EAR - DISCHARGES - excoriating
EAR - INFLAMMATION - granulations; exuberant
calc-i.svr5
SIVARAMAN P. – Ear, Nose, Throat Troubles cured with
Homeopathy – Otitis and otorrhoea –As glândulas vizinhas ficam
comprometidas (neighbouring glands implicated).
EAR - GLANDS about ear; complaints of

Vertigem
KENT – Materia Medica – Vertigem de manhã ao levanter;
quando anda; com dor de cabeça (Vertigo in the morning on
rising; while walking; with headache).

Cabeça
ALLEN - Dor de cabeça muito forte na testa e nas têmporas,
cavalgando contra o vento frio (Very severe headache over the
forehead and in the temples, while riding against a cold wind).
HEAD - PAIN - wind - cold - agg.
HEAD - PAIN - Temples and Forehead
HEAD - PAIN - riding - cold wind; in
HEAD - PAIN - Temples - riding in cold wind
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calc-i.a1
ALLEN - Dor de cabeça vertiginosa leve (Slight giddy
headache).
ALLEN - Sensação como se a cabeça não estivesse, ainda que
estivesse (Sensation as though my head wasn't, yet was).
HEAD - SEPARATED - body; as if head were separated from
ALLEN - Dor leve na cabeça, com peso sobre os olhos e o nariz
(Slight pain in the head, with heaviness over the eyes and nose).
ALLEN - Plenitude na cabeça (Fulness of the head).
ALLEN - Dor embotada (Attack of the same dull headache).
ALLEN -– Dor forte embotada na testa (Severe dull headache in
the forehead).
ALLEN -– Dor constante embotada na testa (Constant dull pain
in the forehead).
ALLEN -– Dor pesada na testa (Dull heavy pain in the forehead).
ALLEN -– Dor forte nas têmporas (Severe headache in both
temples).
ALLEN -– Dor embotada constante nas têmporas (Constant dull
pain in the temples).
ALLEN -– Dor forte embotada nas têmporas, principalmente do
lado direito (Severe dull headache in both temples, especially in
the right).
ALLEN -– Dor embotada nas têmporas, principalmente do lado
esquerdo e sobre a raiz do nariz ( Dull pain in both temples,
especially in the left, and over the root of the nose).
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ALLEN -– Dore em pontada perfurante na têmpora direita (Sharp
piercing pain in the right temple).
ALLEN - Handbook – Cabeça – dolorimento à noite e de manhã
ao acordar; com peso sobre os olhos e o nariz; tonto (Head Aching at night and in morning on waking; A., with heaviness
over eyes and nose; giddy).
ALLEN - Handbook – Cabeça – Plenitude na testa, piora por
agachar (Head – Fulness in the forehead, aggravated by stooping).
ALLEN - Handbook – Cabeça – dor forte na testa, depois mais
forte na têmpora esquerda (Head – Severe aching in the forehead,
afterwards most severe in the left temple).
ALLEN - Handbook – Cabeça – Dor embotada dolorosa sobre a
testa e lados da face, pior na têmpora direita (Head – Severe dull
aching over the forehead and sides of the face, worse in the right
temple).
ALLEN - Handbook – Cabeça – dolorimento nas têmporas; pior
do lado esquerdo e sobre a raiz do nariz; dor em pontada perfurnte
do lado direito (Head – Aching in temples; agg. left and over root
of nose; sharp piercing pain in right).
KENT – Materia Medica – Sente a cabeça fria (The head feels
cold).
KENT – Materia Medica – Há uma congestão, calor e peso na
cabeça; principalmente durante a menstruação (There are
congestion, heat and heaviness of the head; especially during
menses).
KENT – Materia Medica – Erupções crostosas no couro cabeludo
(Crusty eruptions on the scalp).
HEAD - ERUPTIONS – Scalp
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HEAD - ERUPTIONS - crusts, scabs - Scalp
calc-i.k2
KENT – Materia Medica – Queda de cabelo (The hair falls out).
KENT – Materia Medica – Tem curado hidrocefalia (It has cured
Hydrocephalus).
KENT – Materia Medica – Prurido no couro cabeludo (Itching of
the scalp).
KENT – Materia Medica – Dor de cabeça, amarrar o cabelo para
cima faz com que a dor piore; com coriza e catarro; compelido a
deitar; antes da menstruação; movimentando a cabeça; falando;
em quarto quente; agasalhando / enrolando a cabeça ( Pain in the
head; in the morning, binding up the hair makes the pain worse;
with coryza and catarrh; compelled to lie down; before the
menses; moving the head; noise; riding against a cold wind;
stooping; talking; walking; warm room; wrapping up the head).
KENT – Materia Medica – Dor n a testa acima dos olhos; no
occipício; dor no occipício antes da menstruação; nos lados da
cabeça, mais do lado direito; têmporas e vértice (Pain in the
forehead above the eyes; in the occiput; pain in occiput before
menses; sides of head but mostly in the right; temples, vértice).
KENT – Materia Medica – Dor pressiva na testa, occipício, lados
da cabeça, têmporas e vértice (Pressing pain in forehead, occiput,
sides of head, temples and vertex).
KENT – Materia Medica – Dor em pontada na têmpora direita
(Sharp pain in right temple).
KENT – Materia Medica – Pontada na cabeça; no occipício
(Shooting in head; in the occiput).
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KENT – Materia Medica – Dolorimento, dor como machucado na
cabeça (Sore, bruised pain in head)
KENT – Materia Medica – Dore m pontada na cabeça, no
occipício, nos lados da cabéca, nas têmporas, no vértice; dores
atordoantes na cabeça; dores repuxantes na cabeça; nas têmporas
(Stitching pains in head, in the occiput, in sides of head, in
temples, in vertex; stunning pains in the head; tearing pains in the
head; in the temples).
KENT – Materia Medica – Perspiration on the scalp; on the
forehead).
KENT – Materia Medica – Pulsação na cabeça; na testa; nas
têmporas (Pulsation in the head; forehead; temples).

Olhos
NORTON A. B. – Ophthalmic Diseased and Therapeutics – As
patogenesias desta preparação de cálcio não mostram qualquer
indicação na sua esfera de ação nas doenças dos olhos. Mas pela
observação clínica tem sido considerad como um medicamento
importante nas inflamações escrofulosas dos olhos e pálpebras ,
assim como nos casos crônicos de blefarite, complicados com
aumento das amídalas (The provings of this preparation of
calcium give no clue to its sphere of action in diseases of the eye.
But it is found by clinical observation to be an important remedy
in scrofulous inflammations of the eyes and lids, as in chronic
cases of blepharitis, complicated with enlargement of the tonsils).
EYE - INFLAMMATION - Lids - chronic
NORTON A. B. – Ophthalmic Diseased and Therapeutics –
Inchaço erisipelatoso das pálpebras, principalmente das superiors,
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que brilham e ficam vermelhas (erysipelatous swelling of the lids,
chiefly of the upper, which is shining and red (compare Rhus)).
EYE - SWELLING - Lids – Upper
EYE - DISCOLORATION - red - Lids – Upper
EYE - SWELLING - Lids - edematous – erysipelatous
calc-i.nta2
NORTON A. B. – Ophthalmic Diseased and Therapeutics – Na
sequela de tracoma e pano / (vascularização anormal da cornea), a
saliência da cornea foi eliminada e a infiltração do parênquima
absorvida com o uso de Calc-i (In sequela of trachoma and
pannus, the bulging of the cornea was checked and the infiltration
into its parenchyma absorbed under the use of Calc-i).
EYE - INFLAMMATION – Trachoma
EYE - INFLAMMATION - Cornea – pannus
EYE - THICKENING - Parenchyma
calc-i.nta2
FARRINGTON E. A. – Lesser Writtings - Eyes, affections of Calcarea iodata – Escrofulose; úlceras de cornea, piora com
coriza fluente; lágrimas ácidas ao tentar abrir os olhos; piora com
o frio (Scrofulous; ulcers on cornea, wrose getting fluent coryza;
acrid tears on attempting to open eyes; worse cold).
EYE - COMPLAINTS of eyes
EYE - TEARS – acrid
EYE - COMPLAINTS of eyes - cold agg.
calc-i.fr2
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EYE - ULCERATION - Cornea - coryza; agg. getting fluent
calc-i.fr2
EYE - TEARS - acrid - open; on attempting to
calc-i.fr2
KENT – Materia Medica – Dor sobre os olhos (Pain over the
eyes).
KENT – Materia Medica – Embotamento nos olhos; inflamação
da conjunctiva; inflamção escrofulosa dos olhos (Dullness of the
eyes; inflammation of the conjunctiva; scrofulous inflammation of
the eyes).
KENT – Materia Medica – Lacrimejamento (Lachrymation).
KENT – Materia Medica – Dor nos olhos; queimação nos olhos
(Pain in the eyes; burning in the eyes).
KENT – Materia Medica – O globo ocular é sensivel ao toque
(The ball of the eye is tender to touch).
KENT – Materia Medica – Protusão dos olhos, exoftalmia
(Protrusion of the eyes, exophthalmus).
KENT – Materia Medica – Pupilas dilatadas (Pupils dilated).
KENT – Materia Medica – Vermelhidão nos olhos; nas pálpebras,
olhos afundados, pálpebras inchadas; contrações / fasciculação
das pálpebras (Redness of the eyes; of the lids; sunken eyes,
swollen lids; twitching lids).
KENT – Materia Medica – Olhos fracos (Weak eyes).
KENT – Materia Medica – Visão nebulosa, obscura (Vision
foggy, dim).
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KENT – Materia Medica – Cores diante dos olhos; faíscas
(Colors before the eyes; sparks).
NORTON A. R. – Brefarite em crianças doentes com aumento
das glândulas e principalmente das amídalas (blepharitis found in
those unhealthy children afflicted with enlargement of the glands
and especially of the tonsils).
NORTON A. R. - Diseases of the conjunctiva – Indicações
parecidas com as de Calc., é preferível em casos nos quais há um
inchaço considerável das amídals e glândulas cervicais (The
indications are nearly the same as for Calcarea carb., though it is
preferable in cases in which we have considerable swelling of the
tonsils and cervical glands).
NORTON A. R. - Diseases of the cornea – Úlcera em indivíduos
com bócio, com aumento das amídalas e das glândulas cervicais
(Ulcerations in strumous subjects, with enlargement of the tonsils
and cervical glands).

Ouvidos
ALLEN – Adormecimento e som de campainha nos ouvidos
(Numbness and ringing in the ears).
KENT – Materia Medica – Catarro na trompa de Eustáquio;
secreção dos ouvidos (Catarrh of the eustachian tubes; discharge
from the ears).
KENT – Materia Medica – Ouvidos quentes (The ears are hot).
EAR - HEAT
KENT – Materia Medica – Barulhos nos ouvidos; zumbido, de
marteladas, de campainha, rugidos (Noises in the ears; buzzing,
humming, ringing, roaring).
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KENT – Materia Medica – Dor no ouvido; pressiva, repuxante
(Pain in the ear; pressing, tearing).
KENT – Materia Medica – Audição aguda; mais tarde impedida
(Hearing acute; later impaired).
Este sintoma explica a sensibilidade ao barulho que o paciente se
queixa.

Nariz
BOERICKE - Head – Catarro; é pior na raiz do nariz; espirro;
sente muito pouco / provalmene cheiros (Catarrh; worse at root of
nose; sneezing; very little sensation).
KENT – Materia Medica – O nariz está obstruído e sente perda do
olfato; muito espirro (The nose is obstructed and smell is lost;
much sneezing).
BOERICKE - Head – Pólipos no nariz e ouvido (Polypi of nose
and ear).
KENT – Materia Medica – Catarro no nariz, também nas coanas
posteriors; vermelhidão no nariz (Catarrh of the nose, also of the
posterior nares; redness of the nose).
KENT – Materia Medica – Coriza FLUENTE e seca (Coryza
FLUENT and dry).
KENT – Materia Medica – Secreções do nariz escoriantes,
fétidas; esverdeadas; purulentas; grossas; aquosas; amarelas
(Discharges from the nose excoriating; fetid; greenish; purulent;
thick; watery; yellow).
KENT – Materia Medica – Secura no nariz (Dryness in the nose).
KENT – Materia Medica – Epistaxe (Epistaxis).
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KENT – Materia Medica – Nariz inchado (The nose is swollen).
Nose - SNEEZING, general - air, amel. in the calc-I mp1

Face
KENT – Materia Medica – A face está fria e encovada e os
músculos se contraem / fascilulam (The face is cold and sunken
and the muscles twitch).
KENT – Materia Medica – A face está manchada, pálida como
terra, vermelha, amarela (The face is discolored, earthy pale, red,
yellow).
KENT – Materia Medica – Erupções escamosas no rosto (Scaly
eruptions on the face).
KENT – Materia Medica – Dor na face (Pain in the face).

Boca
KENT – Materia Medica – Aftas na boca; nas gengivas; as
gengivas sangram facilmente; língua fissurada; secura da lingua
(Aphthae in the mouth; the gums bleed easily; the tongue is
fissured; dryness of the tongue).
KENT – Materia Medica – Odor ofensivo da boca (Offensive
odor from the mouth).
KENT – Materia Medica – Dor nas gengivas, dentes e a língua
queima (Pain in the gums teeth, and tongue burns).
KENT – Materia Medica – Salivação (Salivation).
KENT – Materia Medica – Inchaço das gengivas e língua
(Swollen gums and tongue).
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KENT – Materia Medica – Gosto adstringente, ruim, azedo,
adocicado (Taste astringent, bad, sour, sweetish).
KENT – Materia Medica – Ulceração na boca (Ulceration in the
mouth).

Garganta
KENT – Materia Medica – Secura e constrição na garganta;
amídalas crescidas, perfuradas como uma colméia com pequenas
criptas; muco pegajoso na garganta (Dryness and constriction of
the throat; enlarged tonsils, honeycombed with small crypts;
viscid mucus in the throat).
KENT – Materia Medica – Dor na garganta ao engolir; dor
pressiva (Pain in the throat on swallowing; pressing pain).

Garganta externa
FARRINGTON E. A. – Lesser Writtings - Gastric disorders Amídalas aumentadas, com pequenas criptas ou bolsas; gânglios
no pescoço, em crianças fracas sujeitas a resfriados (Enlarged
tonsils, with little crypts or pockets; also glands of the neck, in
flabby children subject to colds).
EXTERNAL THROAT - INFLAMMATION - Cervical glands
THROAT - INFLAMMATION – follicular
GENERALS - FLABBY feeling
Obs. Calc-i ainda não estava nesta rubrica, onde aparece kali-bi,
que ainda não consegui confirmar com este sintoma. A maioria
dos meus casos com este sintoma são de kali-m, que adora viver
no campo.
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KENT – Materia Medica – Inchaço dos gânglios submaxilares
(Swollen submaxillary gland).
KENT – Materia Medica – Garganta externa inchada; muitos
glândulas duras (External throat swollen; many hard glands).
KENT – Materia Medica – Tem curado BÓCIO, mesmo o bócio
exoftálmico (It has cured GOITRE, even exophthalmic goiter).
BOERICKE – Tireóide aumentada no período da puberdade
(Thyroid enlargements about time of puberty).
MATHUR K. N. – Systhematic Materia Medica – Bócio na
puberdade (Puberty goiter): bar-i, Bell, Brom, Calc , fl-ac, Hydr,
Iod, Ichth, Spong, Thyr.
EXTERNAL THROAT - INDURATION of glands - cords; like
knotted mp1

Estômago
KENT – Materia Medica – Apetite AUMENTADO, voraz ou
falta de apetite; aversão a comida (Appetite INCREASED,
ravenous or wanting; aversion to food).
KENT – Materia Medica – Deseja estimulantes (Desires
stimulants).
KENT – Materia Medica – Eructações vazias / de gás; azedas;
pirose; azia (Eructations empty; sour; water brash; heartburn).
KENT – Materia Medica – Plenitude no estômago; ondas de calor
no estômago (Fulness in the stomach; flesh of heat in the
stomach).
KENT – Materia Medica – Náusea a noite e depois de comer
(Nausea at night and after eating).
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KENT – Materia Medica – Dor no estômago depois de comer;
queimação, cólica, dor cortante, pressiva, pontadas DOLORIDAS
(Pain in the stomach after eating; burning, cramping, cutting,
pressing, SORE stitching).
KENT – Materia Medica – Pulsação no estômago (Pulsating in
the stomach).
KENT – Materia Medica – Vômito ao tossir depois de comer, de
biles, sangue, comida (Vomiting on coughing, after eating, bile,
blood, food).

Abdome
KENT – Materia Medica – Distensão do abdome, timpânica.
Aumento do abdome, glêndulas mesentéricas, baço ( Distension
of the abdomen, tympanitic, Enlarged abdomen, mesenteric
glands, spleen).
ABDOMEN - ENLARGED - Mesenterica
KENT – Materia Medica – Fígado duro, gânglios mesentéricos
(Hardness of the liver, mesenteric glands).
ABDOMEN - HARD - Mesenteric glands
KENT – Materia Medica – Dor no abdome; durante a
menstruação, no hipocôndrio, no figado; dor ardente, cólica,
cortante, pressiva no hipogástrio (Pain in abdomen; during
menses, in hypochondria, in liver; burning, cramping, cutting,
pressing in the hypogastrium).
KENT – Materia Medica – Pulsação no abdome (Pulsation in
abdomen).
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Reto
ALLEN – Handbook – Deseja defecar às 7 h, com eliminação de
muitos gases (Desire for stool at 7 a.m. , with discharge of much
wind).
KENT – Materia Medica – Constipação; inatividade do reto;
dificuldade para defecar; fezes duras (Constipation; inactivity of
the rectum; difficult stool; hard stool).
KENT – Materia Medica – Diarréia; ao anoitecer, depois de
comer (Diarrhoea; evening, after eating).
KENT – Materia Medica – Hemorróidas (Hemorrhoid).
KENT – Materia Medica – Prurido anal; queima após defecar;
desejo urgente ineficaz para defecar (Itching of the anus; burning
after stool; tenesmus after stool; ineffectual urging to stool).

Fezes
KENT – Materia Medica – Exaustão; fezes sanguinolentas,
abundantes, aquosas, brancas, amarelas; que passam com muitos
gases (Exhausting; stool bloody, copious, watery, white, yellow;
passing of copious flatus).

Órgãos urinários
KENT – Materia Medica – Retensão ou supressão de urina; muita
urgência a noite; micção freqüente à noite; micção involuntária
(Retention or suppression of urine; much urging at night; frequent
urination during the night; involuntary urination).
KENT – Materia Medica – Paroxismos frqüentes se estiver
ocupado; pontadas no colo da bexiga com urgência frequente para
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urinar (Frequent paroxysm if busy; stinging pain in neck of
bladder with frequent urging to urinate).
BLADDER - URINATION - frequent - occupied, must run and
pass a little urine; when busily
KENT – Materia Medica – Foi usada n doença de Addison (It has
been useful in Addison's disease).
KENT – Materia Medica – Urina é ácida, albuminosa, turva,
escura, pálida, vermelha, com odor ofensivo e uma cutícula na
superfície (The urine is acrid, albuminous, cloudy, dark, pale, red,
copious, with offensive odor and cuticle on the surface).
KIDNEYS - INFLAMMATION - tubercular
calc-i.mp1
KIDNEYS - TUMORS
calc-i.vn1.es

Genitália masculina / sexo
KENT – Materia Medica – Falta de ereções; ejaculações; desejo
sexual aumentado sem ereções (Erections wanting; seminal
emissions; sexual passion increased without erections).
KENT – Materia Medica – Dor nos testículos; endurecimento dos
testículos; testículos inchados (Pain in the testes; induration of
testes; swollen testes).

Genitália feminina / sexo
KENT – Materia Medica – Desejo sexual aumentado na mulher;
congestão do útero (Sexual desire increased in the woman;
congestion of the uterus).
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KENT – Materia Medica – Leucorréia ácida, sanguinolenta,
abundante, amarela (Leucorrhoea acrid, bloody, copious, yellow).
KENT – Materia Medica – Menstruação ausente, frequentemente
abundante, dolorosa, suprimida (Menses absent, copious frequent,
irregular, painful, suppressed).
KENT – Materia Medica – Metrorragia (Metrorrhagia).
KENT – Materia Medica – Dor nos ovários e no útero (Pain in
ovaries and uterus).
KENT – Materia Medica – Esterilidade (Sterility).
KENT – Materia Medica – Tumors nos ovários (Tumors on
ovaries).
KENT – Materia Medica – Dor nos ovários antes da menstruação
(Pain in both ovaries before menses).

Laringe
KENT – Materia Medica – Catarro na laringe e na traquéia;
constrição, crupe (Catarrh of the larynx and trachea; constriction,
croup).
LARYNX AND TRACHEA - CONSTRICTION – Larynx
LARYNX AND TRACHEA - CONSTRICTION - Trachea
KENT – Materia Medica – Inflamação na laringe; muco nas
passagens aéreas; comichão na laringe, VOZ ROUCA /
ROUQUIDÃO (Inflammation of the larynx; mucus in the air
passages; pain in the larynx; phthisis of larynx; tickling in the
larynx, HOARSENESS).
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Respiração
BOERICKE - Respiratory – Tosse crônica; Dor no peito,
dificuldade respiratória após sífilis e mercurialização (Chronic
cough; Pain in chest, difficulty breathing after syphilis and
mercurialization (Grauvogl)).
BOERICKE - Respiratory – Febre tuberculosa; expectoração
verde purulenta (Hectic fever; green purulent expectoration).
KENT – Materia Medica – Respiração acelerada, asmática, difícil
a noite e ao subir escadas; expectorante, curta (Accelerated
respiration, asthmatic, difficult at night and on ascending steps;
rattling, short).
RESPIRATION – RATTLING (expectanrante)
KENT – Materia Medica – Sufocamento
(Suffocation).
RESPIRATION - SUFFOCATION; attacks of

Tosse
DEWAY W. A. – Practical Homeopathic Therapeutics - Em
indivíduos jovens que crescem rápido com tosse pruriginosa,
irritante, pulso rápido, febre alta, e hepatização rápida;
corresponde mais precisamente a forma miliar da tuberculose (In
young subjects who grow rapidly with tickling, teasing cough,
rapid pulse, high fever, and rapid hepatization; it corresponds
more exactly to the miliary form of tuberculosis).
COUGH – TICKLING
COUGH - TORMENTING
CHEST - HEPATIZATION of lungs
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FEVER - INTENSE heat
GENERALS - GROWTH - length too fast; in
GENERALS - PULSE – frequent
CHEST - PHTHISIS pulmonalis - miliary
calc-i.dw5
PULFORD A. – Homeopathic Materia Medica of Graphic Drugs
– Dores pressivas nos olhos, afecções cardíacas (pressing pain in
eyes, heart affection).
EYE - PAIN - pressing pain
CHEST - HEART; complaints of the
CLARKE - C. L. Nicholls curou vários casos de tumor de mama,
nodulares, movies e dolorosos ao movimentar o braço (C. L.
Nicholls has cured a number of cases of breast tumour; nodular
tumours, movable, tender to touch, painful on moving arm).
CHEST - TUMORS - Mammae - moveable
calc-i.c1,ctj4
CHEST - TUMORS - Mammae - painful - moving arms; on
calc-i.c1,ctj4
CHEST - TUMORS - Mammae - painful - touch agg.
calc-i.c1
CHEST - NODULES, sensitive
CHEST - NODULES, sensitive - Mammae
KENT – Materia Medica – Tosse de manhã; ao anoitecer, depois
da meia noite, asmática, SECA; por irritação da laringe e traquéia,
curta, espasmódica; por comichão na laringe (Cough morning;
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evening, after midnight, asthmatic, DRY; from irritation in the
larynx and trachea, short, spasmodic; from tickling in the larynx).
KENT – Materia Medica – Tosse intensa, forte depois de
pneumonia (Violent, hard cough after pneumonia).

Expectoração
KENT – Materia Medica – Expectoração: de manhã;
sanguinolenta, esverdeada, mucosa, ofensiva, purulenta, pegajosa,
amarela (Expectoration: morning; bloody, greenish, mucus,
offensive, purulent, viscid, yellow).

Peito
KENT – Materia Medica – Ansiedade no peito e no coração;
catarro nos tubos bronquiais; constrição no coração (Anxiety in
chest and heart; catarrh of the bronchial tubes; constriction of the
heart).
KENT – Materia Medica – Endurecimento das mamas (Induration
of the mammae).
KENT – Materia Medica – Inflamação dos tubos brônquicos, da
pleura; opressão no peito; dor no peito ao tossir; no coração;
ardente, cortante, pressiva, em carne viva; pontadas ao tossir;
pontadas nas mamas (Inflammation of the bronchial tubes, of the
pleura; oppression of the chest; pain in the chest on coughing; in
the heart; burning, cutting, pressing, rawness; stitching on
coughing; stitching in mammae).
KENT – Materia Medica – Palpitação no coração que piora a
noite (Palpitation of the heart warm during the night).
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KENT – Materia Medica – TUBERCULOSE (PHTHISIS).
KENT – Materia Medica – Tremor no coração (Trembling in the
heart).

Costas
ALLEN – Rigidez atrás do pesoço (Stiffness of the back of the
neck).
NECK - STIFFNESS
KENT – Materia Medica – Dor no sacro; dolorimento da espinha;
pontadas nas costas e região lombar (Pain in the sacrum; soreness
in the spine; stitching pain in back and lumbar region).
BACK - DECAY, of, spine
calc-i.mp1 symph.mp1

Extremidades superiores
KENT – Materia Medica – Dores em pontadas nos ombros, nos
joelhos (Stitching pain in the shoulders, in the knees).
KENT – Materia Medica – Dor repuxante nas juntas, nos
membros superiors, nos cotovelos, nos joelhos (Tearing in the
joints, in the upper limbs, in the elbow, in the knees).
KENT – Materia Medica – Transpiração nas mãos, nas palmas,
nos PÉS; pontadas nos membros; inchaço nas mãos, pernas
joelhos, pés; edema; tremor dos membros superiores, das mãos,
membros inferiors, coxas, pernas; fraqueza dos membros
superiors, dos joelhos (Perspiration of the hands, of the palms, of
the FEET; stiffness in the limbs; swelling of the hands, legs,
knees, feet; oedematous; trembling of upper limbs, of the hands,
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lower limbs; twitching of the upper limbs, thighs, legs; weakness
of the upper limbs, of the knees).

Calafrio
KENT – Materia Medica – Calafrio, externo, interno; calafrio
com sobressaltos; febre terçã; não alivia com o calor (Chill,
external, internal; shaking chill; tertian; warmth does not
ameliorate).

Febre
KENT – Materia Medica – Febre a tarde; febre que alterna com
calafrio; ondas de calor; febre tuberculosa (Fever in the afternoon;
fever alternating with chill; flushes of heat; hectic fever).
KENT – Materia Medica – Pele queima; fria (Burning of the skin;
coldness.
KENT – Materia Medica – Manchas vermelhas e amarelas (Red
and yellow spots).
KENT – Materia Medica – Pele escura; erupções, abscessos,
herpes, brotoejas, escamosa (Dry skin; eruptions, boils, herpes,
rash, scaly).
KENT – Materia Medica – Erisipela (Erysipelas).

Transpiração
BOERICKE - Skin – Transpiração fácil (Easy perspiration).
KENT – Materia Medica – Transpiração de manhã; durante a
noite; na cama; fria; pelo MENOR EXERCÍCIO, com o
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movimento; abundante (Perspiration in the morning; during the
night; in bed; cold; on SLIGHT EXERTION; on motion;
profuse).

Pele
ALLEN – Prurido persistente no cotovelo direito, depois no
joelho esquerdo (Persistent itching on the right elbow, followed
by the same on the left knee).
BOERICKE - Skin – Úlceras arrastadas, acompanhadas de veias
varicosas (Indolent ulcers, accompanying varicose veins).
BOERICKE - Skin – Erupções cor de cobre e paulosas, impinge,
micose, crosta lacteal, inchaço das glândulas, pele rachada, queda
de cabelo (Pele cor de cobreCopper-colored and papulous
eruptions, tinea, favus, crusta lactea, swelling of the glands, skin
cracked, falling out of hair).

Compare com
Agra. (adenoide com amídalas crescidas). Calc-f; Sil; Merc-i-f;
Calc; Bar-c; Calc-p; Carb-v.

Casos da literatura
I nfelizmente poucos casos em humanos de calc-i se encontram
publicados e a maioria deles com história muito pobre, por isto
optamos por apresentar primeiro um caso em animal que está
mais detalhado.
Todos os sublinhados nas histórias a seguir são nossos.
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Caso de um cachorro com câncer
New-Engl-J-Hom - Dog with cancer - This case has less available
information, and it may well be difficult to discern the remedy
from a "paper case." In this case, first-hand observation of the
patient was very helpful in finding the simillimum.
Nikon came to me in November 1992 as a 5-1/2-year-old
neutered male Samoyed (the fluffy white Arctic breed with the
curled tail). He was living with his person, Joanne, in eastern
Massachusetts, so she was able to bring him to my office.
Nikon had started getting sebaceous cysts two years prior to our
meeting. Six months prior, he started getting impacted anal
glands for the first time. Then, in 9/92, he suddenly developed
many cysts. He received the 6-in-1 distemper/parvo vaccination.
Around this time, he became much more clingy with Joanne.
In 10/92, he developed another "hot spot" (pyotraumatic
dermatitis: inflamed, intensely itching, with alopecia and purulent
discharge) on his tail. He had had these numerous times in the
past, and once again he was treated with both injectable and
topical steroids. Within a week, there were two scapular masses,
right sided, and enlargement of the prescapular lymph node.
These masses were surgically removed and identified
histopathologically as basal cell carcinoma, "a moderately
aggressive neoplasm that has a distinct potential for local
recurrence and less potential for distant metastasis."
Medical history
As a puppy, Nikon had all of the routine vaccinations, had lots of
fleas treated frequently with a variety of chemical insecticides,
and had three different types of worms: roundworms [ascarides],
tapeworms [taeniae], and whipworms [enoplids], treated with
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various anthelmintic drugs. He had a strong tendency to hiccups
[Kent, Stomach: Hiccough].
At about one year of age, he developed a recurrent lameness,
which shifted from front to hind legs and from side to side. It was
worse on first motion, and better from continued motion.
Radiographs revealed no abnormalities. At two years of age, he
developed an upper respiratory "infection," with sneezing, nasal
discharge, and a mild fever, treated with antibiotics. He then
developed a dry hacking cough, diagnosed as tracheitis or kennel
cough, again treated with antibiotics.
He continued to have recurrent hot spots, which were treated with
antibiotics and steroids. He continued to be vaccinated, not only
for distemper/ parvo (6-in-1), but now also for rabies, kennel
cough, and Lyme disease. He started getting cysts, some blood
filled, some sebaceous.
In 4/9 1, a new puppy, Condor, was introduced into the
household, and he and Nikon immediately became best buddies.
In 9/91, Condor was killed in a freak accident on an airplane and,
in Joanne's words, "We were all devastated. Nikon was lost. He
would sit by the window for hours. It was a horrible time."
During this time, Joanne was having serious health problems and
was in and out of the hospital. Joanne's mother was diagnosed
with terminal cancer. There was obviously a tremendous amount
of emotional stress for all concerned.
Then came the sudden appearance of many cysts all over Nikon's
body, and finally, the carcinomas.
Generalities
Temperature preference: Prefers cool, likes cold winter weather,
dislikes hot summer weather. Strong desire for open air.
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Water consumption: Small quantities frequently (about five times
daily).
Appetite: Very good appetite. Likes everything. Does not tend to
gain weight. As a puppy ate stool (coprophagy). Also frequent
bouts of vomiting up to 3 years of age. Very sour. Eats a lot of
grass even now.
Stools: pretty normal, with perhaps a slight tendency to
constipation.
Behavior and personality
The following are my observations: Nikon was quite stoic during
my physical examination. He clearly disliked being examined, but
stood stiffly, staring straight ahead. He seemed quite selfconfident, and was slightly dominant toward my dog. (I often use
my own dog, Keylor, to test the "social skills" of my patients.
With Keylor as a relatively fixed reference, I can often gain
valuable insight into the behavior and personality of canine
patients. Needless to say, this does not work well with cats.)
Nikon also maintained direct eye contact with me, which is
another dominant behavior in dogs.
Joanne reported that he was very sensitive to her moods, and was
sympathetic. He was not, however, emotionally sensitive in the
sense of being easily hurt. If disciplined, he was not crushed or
even very upset. Strong willed, he "wants what he wants when he
wants it."
Although jealous, pushing another dog away to get Joanne's
attention, he was easily startled by noise and uncomfortable with
thunder, though not fearful in general. He did not show any
manipulative tendencies in his behavior. He tended to be silly, "a
real ham," as evidenced by his love of the obedience show ring.
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Discussion
There are many symptoms here, both current and historical. Kent,
in his Lectures on Homeopathic Philosophy, states that when an
end-stage pathology develops, oftentimes the guiding symptoms
that would have led to the remedy will disappear. It is as if the
vital force focuses entirely on the one, final symptom, and
previous symptoms just fade away. As such, looking back at the
pattern of symptoms over the years may be necessary to find the
simillimum.
In Nikon' case, as you look back at the worms, the coprophagy,
the sour vomiting, the lameness with its modalities, the cysts
[Kent, Skin: Wens], and the personality (obstinate, confident,
disliking examination, jealousy, fear of thunder), there appears a
strong resemblance to Calcarea carbonica.
Yet certain aspects of the case do not fit Calcarea carbonica. He
was clearly a very warm dog. The sympathetic nature did not, in
my mind, clearly fit Calcarea carbonica. Further, I felt that the
sudden disappearance of Condor was a significant factor.
When there appears to be a clear pattern for one remedy, and
yet certain things stick out as seemingly inconsistent, I think of
similar remedies or related salts. To prescribe a less common
salt, there should be aspects of each of the individual remedies,
plus at least one symptom or keynote that is unique to the salt.
In this case, virtually every symptom was covered by either
Calcarea carbonica or Iodum. Iodum had the warmth, the
sympathy, the large appetite without weight gain, and even the
causation of ailments from disappointed love (not listed in Kent,
but in the Synthetic Repertory and Clarke's Dictionary). A
symptom as seemingly trivial as hiccups gives us Iodum as a
grade 3, and Calcarea iodatum as a grade 1. But recall again that
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in this type of case, old symptoms that have gone away can be
very important. Then, with all of this in mind, we go to Cancerous
affections, and with Calcarea carbonica and Calcarea iodatum
both grade 2, I felt that the choice was clear.
The advantage I had in this case was my ability to observe Nikon
first-hand. The impression I got was of a Calcarea carbonica
personality that was cranked up a notch. There was a tension, a
subtle "wound upness" that could be seen, for example, in the stiff
"frozen" attitude he assumed while I examined him. Also in the
dominant behavioral tendencies: it was not so much a superior
attitude, but an inability to keep the play on an even keel. He just
got too caught up in it, and got carried away. The silliness,
"hamming it up," is, I think, the same thing, taking it a little too
far. This is what confirmed in my mind the Iodum element in an
otherwise clear Calcarea carbonica case.
Response to treatment
Nikon was given Calcarea iodatum 2000 on 11/13/92, and again
on 1/14/93. Calcarea iodatum 1M was given on 3/9, and on 7/9 I
prescribed Calcarea iodatum 10M.
To summarize his response, his energy became very high, the
clinging behavior went away, and he was "back to his old self."
His stool became more regular, more normal (less hard), without
straining (she had not mentioned this symptom in the workup).
He gained weight and started eating paper (recurrence of an old
symptom he had had as a puppy). Some of the cysts went away,
some became smaller, others stayed the same. There were some
skin eruptions.
Later on, Joanne noted that the nails were harder; they had
always been weak and dry. He got a hot spot on his tail, but was
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feeling great despite the eruption, which was very unusual. He
started to get fat, and then his weight normalized.
Later yet, the paper eating stopped, his nose became consistently
cool and moist, his body no longer felt warm to the touch, and he
was much more tolerant of hot weather. Other than after strenuous
exercise, there was no discernible lameness. Even after strenuous
exercise, there was a definite decrease in his stiffness and
lameness.
He continues to be happy, playful, and energetic. He is still
somewhat dominant toward other dogs, and the cysts continue to
clear up, with new ones appearing. There has been no recurrence
of the basal cell carcinoma.

Casos humanos
Caso 1
Hahn-Advocate - Rickets - Child, aged 3 years. Has never
attempted to walk. Is unable to stand or even raise himself. A well
marked case of rickets. All the usual symptoms present. Lively
and cheerful. Has good appetite. Bowels constipated. Within a
fortnight decided improvement. Child making attempts to get up.
In one month a tooth was cut. Four months after commencing
treatment fontanels were closed and child could stand. In five
months he walked well. Symptoms greatly diminished. Child
vigorous and strong. During treatment the child suffered from
ascarides and convulsions.

Caso 2
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Hahn-Advocate - Fibroid tumor of the uterus - Within the last two
years I have had a patient afflicted with interstitial fibroid tumor
of the uterus. I had prescribed several times before I became
aware of the actual nature of the victim's troubles. She was 44
years of age, of nervo-lymphatic temperament, with symptoms of
menopausic changes going on - such as frequent recurring
menorrhagia, flashes of heat about head and face, followed by
perspiration, with imperative desire to rush to the window for
fresh air, even on the coldest day or night. The blood discharged
contained many small clots, was very foetid and left a stain of
greenish color upon the napkin. The feet were cold and clammy;
back and legs ached considerably, especially while walking;
abdomen swollen aggr. after meals. The condition of her nerves
was one of constant apprehension and restlessness, particularly
when driving or in crowds. She does not like to talk with people,
because she often forgets what she intended to say, embarrassing
and humiliating her not a little. I prescribed Lac. can., Lach. and
Calc. carb. at different times to meet varying symptoms, the
relation of which I will spare you. I could not, however, notice
any effect from these medicines. Finally I declined to treat her
any longer unless she permitted a vaginal examination to which
she reluctantly consented. I found a fibroid tumor of about the
size of a man's closed hand, nearly one inch above the os, and to
the right of the uterus. A specialist the next day confirmed my
diagnosis and urged an immediate operation, considering delay
dangerous. I dissented from the latter opinion, as I wished to try
further treatment before I could believe so serious an operation
indispensable. Without any study I then and there prescribed Calc.
iod30 (the only preparation I had at the time) and gave it three
times a day for a week. Three weeks later the patient thought she
was feeling less nervous; she had had only two attacks of
metrorrhagia and the loss of blood had been much less too. From
that time she continued gaining in every way, so that 14 months
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later the growth had decreased to about the size of a pullet's egg.
And further the patient informed me that "she felt like a new
woman," and certainly the change for the better, in her
appearance, was striking and gratifying. Whether what remains
will or will not disappear entirely or continue in its present state I
do not know, of course; but as long as she feels as well as she
does now, any operation is out of the question, if I have anything
to say in the matter.

Caso 3
Hom-Rec - Goitre - Miss of 23, goitre 2 years. The gland was
moderately but distressingly enlarged and not hard. She was
always tired. which was aggravated by even moderate
exercise, tired expression, always sleepy, fantastic dreams,
talking and striking during sleep. Headaches in left temple
beginning in mid afternoon and relieved by open air and by cold
applications. Easily excited and irritable and the office nurse says
her pulse runs to 135 when excited. Cough while asleep only;
canine appetite; thirstless; prefers cold food; averse to salt;
nausea and distress in epigastrium, eructations of rotten egg
flavor; menses five weeks apart and protracted; heat is
exhausting palms perspire when excited.
Calcarea iodata 30th, one administration. six weeks later the size
of the the thyroid was normal and of course there was striking
general improvement; but a small cystic lump remains.

Caso 4
Hahn-Monthly A lady suffered from hardness of bearing,
bordering in deafness. The tympanum was gone on one side. She
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suffered from constant noises and a sense of fullness in the head.
Her physician saturated her with Iodine in such proportions that it
was hard to say which symptoms belonged to the original disease
and which to the Iodine. Silicea30 brought marked, but
evanescent results, but Calc. jod. cured her, and she felt especially
happy to be delivered of those perverse morbid noises in the head.
Usually we witness an aggravation of these merely subjective
aural manifestations, by everything that brings more blood to the
organ, as the use of wine, beer, coffee, hearty meals, or after
stooping, mental affections, after washing, change of weather, and
conditions similar to those by which chronic affections of the
nasal mucous membrane and affections of the eyes are also
aggravated.
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