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Aceticum acidum
Ácido acético, CH3COOH, também conhecido como
ácido etanóico, é um ácido orgânico que dá ao vinagre o
seu gosto azedo e odor pungente. É um ácido peculiar ao
reino vegetal.
Vinagre
Na forma de vinagre de mesa, uma solução de 5 a 8 % de
ácido acético é usada diretamente como condimento e em
conservas ácidas / picles de vegetais e outros produtos
comestíveis (foodstuffs).

COMPARE COM - Abrotanum (atrepsia / má-anutrição).
Apis (febre sem sede). Ars (diarréia crônica com
emagrecimento). Carb- ac. (angina pseudomembranosa).
Chin (hemorragias). Syzyg, Uran-n. (diabete), Ox-ac, Citac, Tart-ac e outros ácidos vegetais; também com Ph-ac,
Sul-ac, Nit-ac e Mur-ac.
Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

1

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

Fisiologia
O vinagre contrai os capilares e melhora a circulação,
eliminando assm a congestão. Se a água que for
adicionada estiver quente ele age melhor. Para aqueles
que tiverem se exposto a varíola ele previne o contágio se
as mãos forem lavadas com vinagre (isto mostra o seu
grande poder anticéptico).
Antes que se forme o pus é excelente por gargarejo
(Vinegar contracts capillaries and improves the circulation
and thus removes congestion. If the water that is added is
hot it will act more powerfully. For those that have been
exposed to smallpox the same treatment will generally
assist in preventing contagion. Before pus has formed it is
the gargle per excellence).
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med – Age
sobre o sistema vascular causando hemorragia nas
mucosas. Age no sistema digestivo provocando diarréia e
uma absorção defeituosa que leva ao edema. Produz
distúrbios no centro térmico do cérebro provocando febre.
Provoca distúrbios no sistema hormonal produzindo
diabete e marasmo.
COWPERTHWAITE A. C. – Text book of Mat Med ...
Age principalmente sobre as superficies mucosas, produz
irritação, inflamação e excesso de secreção. Produz gastroenterite e laringo-traqueite membranosa (Acts especially
upon mucous surfaces, producing irritation, inflammation,
and excessive secretion. It "produces directly gastroenteritis and membranous laryngo-tracheitis). \
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Farmácia
O ácido acético é um poderoso antisséptico, é usado para
preservar alimentos (picles) e em preparações anatômicas.
Foi usado através de injeções dentro do câncer e nos
terminais de uma fratura (Iodo foi usado também com o
mesmo objetivo).
ESCARLATINA – Uso interno previne a ocorrência de
edema.

Toxicologia
O ácido acético concentrado é corrosivo, pode causar
vermelhidão e queimaduras na pele e irritação das
membranas mucosas.
Uma exposição prolongada pode causar escurecimento da
pele, erosões dos dentes, inflamação crônica do nariz,
garganta e tubos bronquiais.
Pessoas com distúrbios na pele ou problemas nos olhos ou
com respiração difícil são mais susceptíveis aos seus
efeitos.
O contato com os olhos de soluções concentradas pode
causar lesão permanente no olho, lesões graves seguidas
por perda da visão. Uma exposição ao vapor pode causar
lacrimejamento intenso e irritação dos olhos.
A inalação do vapor concentrado lesa seriamente o nariz, a
garganta e os pulmões. Respiracão difícil também pode
acontecer.
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Ingerido ele pode causar lesões graves e até a morte. Entre
os sintomas inclui garganta dolorida, vômito e diarréia,
inclusive perfuração do esôfago. Dor abdominal, ardência.
Choque ou colapso.
LEESER O – Texbook of Homeopathic Mat Med - O uso
excessivo e crônico do vinagre ou a sua inalação industrial
pode causar um catarro gástrico, língua branca, fedor
bucal, eructações ácidas, emagrecimento, perda das forças,
pulso fraco, palidez e anemia. Em casos raros podem
ocorrer sangramentos. Injeçoes em tecidos em crecimento
no corpo provoca palidez, cianose e um aumento da
temperatura e uma ação vasomotora central. Em um caso
fatal uma moça queixou-se de dor aguda e convulsão
intensa (In chronic excessive use or the industrial
inhalation of acetic vapors, there is a gastric catarrh with
coated tongue, feotor ex ore, acid eructations, emaciation,
loss of strength, weak pulse, pallor and anemia. In rare
cases bleeding occurs. After injection into new growths,
pallor, cyanosis, and increased temperature and a central
vasomotor action is seen. Only one fatal case of poisoning
with it is on record, and in that the patient, a girl, appeared
to be intoxicated, complained of acute pain, and was
violently convulsed).
LE ROUX P. – The Acids - Uma jovem gorducha e viçosa
tomou um pequeno copo de vinagre diariamente para
emagrecer. Logo perdeu as carnes; depois de um mês uma
tosse se instalou (no início era seca, depois úmida), com
dispnéia, perda de peso, suores noturnos, anorexia,
finalmente edema dos membros inferiores, diarréia e
morte (A plump and blooming young woman took small
glass of vinegar daily to reduce size. Soon lost flesh and
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colour; after a month cough (first dry, afterwards moist)
set in, followed by slight fever, dyspnoea, wasting, nightsweats, anorexia, finally oedema of lower extremities,
diarrhoea, and death).
COUGH - COUGH in general
LE ROUX P. – The Acids – Um alemão após trabalhar
durante vinte meses numa fábrica teve que sair devido a
indigestão, dispnéia e fadiga fácil (A German after
working twelve months in a vinegar factory, had to leave
from indigestion, dyspnea and ready fatigue).
Em diversas práticas terapêuticas o ácido acético ou
vinagre foi largamente aplicado sobre a pele pelos
médicos antigos, mas interiorizações das doenças não
foram relatadas, o que contraria o conceito de supressão
descrito por Hahnemann com o uso de óxido de zinco
sobre a pele.
PSORÍASE – A cutícula separa em camadas e uma
superfície nova se apresenta com aspecto mais sadio. A
aplicação do ácido acético é quente e dolorosa,
principalmente quando há excoriações e fissuras; mas a
pele pode ser protegida com glicerina ou pomada,
necessitando de mais duas a três aplicações.
TECIDOS NECROSADOS EM HOSPITAL DE
CARÁTER SUAVE (GANGRENA) – Aplicação local de
ácido acético ou vinagre. - As ulcerações são previamente
limpas e são lavadas com vinagre forte e cobertas com
gases embebidas no mesmo líquido. Se falha cáusticos
devem ser usados.
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COCEIRA – Professor Le Coeur o recomenda na cura de
pruridos. Fricções fortes das partes afetadas com uma
esponja dura, embebida em um bom vinagre, três vezes ao
dia, penetra na pele para romper as bolhas.
URTICÁRIA, ROSÉOLA. TÍNEA – Banhar com vinagre
diluído em água quente, aplicando duas vezes por semanas
por três semanas. No couro cabeludo diluído de um para
três em água. Algumas ficam vermelhas e são removidas
por meio de um cotonete embebido em solução de vinagre
puro por três a quatro minutos. Uma única aplicação é
suficiente na maioria dos casos. Uma crosta cresce junto
com o cabelo, que é retirada logo que uma tesoura pode
ser introduzida por baixo.
MARCAS DE NASCIMENTO – Embeber um algodão
em vinagre forte e aplicar nos nevos com compressas; faz
com que os coagule, as manchas endurecem, ficam
amareladas, e são eliminadas por exfoliação. Em casos
mais difíceis recomenda-se a aplicação da tintura de
Cloreto de Ferro ou uma leve aplicação de Ácido nítrico.
MAMAS – Para abscessos mamários a aplicação de
vinagre nos estágios iniciais da doença, é particularmente
útil quando as mamas estão doloridas e inchadas com leite.
Deve ser usado durante 24 horas.
ÚLCERAS – Vinagre puro, 10 %, usado para lavar
diariamente promove bons resultados.
QUEIMADURAS – Aplicar vinagre puro até que a dor
desapareça então remover as cicatrizes e curar a ferida por
meio de ungüento de zinco.
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VERRUGAS E MANCHAS CONGÊNITAS – Aplicar
vinagre puro diariamente, elas logo desaparecem. O
mesmo vale para os calos, escovando-os de manhã e a
noite com uma escova embebida em vinagre ou
simplesmente o miolo de pão embebido em vinagre puro à
noite por uma semana e pode ser retirado.
MORDIDA DE CACHORRO DOIDO – Banhar a ferida
com vinagre aquecido e secar com uma roupa, então
aplicar gotas de ácido nítrico.
Usos Tradicionais do Ácido Acético Internamente
ZEPEDA CASTAÑEDA L – Nueva Farmacopea
Homeopática - Desbois de Rochefort o usava em casos de
síncope, de movimentos espasmódicos violentos e de
asfixialo encargaba en los casos de síncope, de
movimientos espasmódicos violentos y de asfixia, fazendo
com que o enfermo o cheirasse. Era muito familiar aos
gregos e romanos que o usavam frequentemente para
aliviar das insolações. Vegencio o utilizava nas febres
biliosas e pútridas, nas hidropsias e no escorbuto. Tonchin
o aplicava externamente nas varíolas gangrenosas e nas
petéquias. Westendorf afirma que é um poderoso diurético
e menciona uma ascite curada com o vinagre, devido a
urina abundante que causava. Van Swieten e Boerhaave o
recomendava como sudorífero. Recomendado em
incontinência urinária, fezes involuntárias etc. l
Pólipo nasal – injetado dentro do tumor, cinco gotas
durante quatro a cinco dias faz com que desapareça.
Influenza (resfriado recente na cabeça) – um pedaço de
algodãao saturado com vinagre é introduzido em uma
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narina com folga; removendo-se depois de uma hora e
introduzindo-se na outra narina; sem que impeça a
respiração – cura em duas horas.
Pontos pretos na pele do rosto – lavar o rosto com vinagre
toda noite antes de ir para a cama, lavar de manhã
novamente com sabão de areia.
Gengivas esponjosas – vinagre diluído como antiséptico
bucal cura as gengivas após difteria.
Crupe com vermelhidão no rosto – metade de uma colher
de chá de vinagre puro a cada quinze minutos com um
pouco d’água.
Soluço com eructações fétidas é um sintoma patogenético
de acet-ac, mas ele se mostrou útil para qualquer tipo de
soluço - Uma porção de açúcar embebida em vinagre
posta na boca interrompe o soluço de imediato.
Debilidade da espinha – banhar a coluna vertebral duas
vezes ao dia com vinagre e vinho, em partes iguais.
Typhoid and Typhus Fever – Vinagre puro, em adultos,
cinco gotas em açúcar, de hora em hora ou a cada duas
horas, passar ao mesmo tempo vinagre diluído três vezes
ao dia sobre o corpo com uma esponja.
A varíola também foi tratada com sucesso usando-se este
método. Fumegava-se duas vezes ao dia o ambiente com
vinagre evaporado de uma pá aquecida.
Gota Crônica – Vinagre aquecido com sal para banhar as
partes afetadas, esfregar bem por 15 minutos, secar; fazer
isto quatro vezes ao dia até que melhore, em seguida duas
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vezes ao dia e depois uma vez ao dia até que a cura se
complete.
Olho – Partículas de cal nos olhos são dissolvidas e a dor
desaparece banhando o olho com vinagre diluído.
Garganta; Membrana Diftérica ou Falso Crupe – A
garganta dolorida da escarlatina melhora com a aplicação
de um jato de vinagre aquecido sobre as amídalas, estando
ou não ulceradas, obtem-se um grande alívio inalando
vapor de vinagre quente com água.
Câncer do Estômago – Jones E. G. – Its Causes... Acet-ac
1 X dissolve as células de cancer se for administrado de
quatro em quatro horas ou em forma de compressas sobre
a superfície externa do estômago.
Cólera – Em 1849 observou-se que em regiões aonde se
usava cidra como bebida esta doença raramente ocorria,
tanto preventiva como curativamente.
Os ácidos vegetais se mostraram eficazes no tratamento de
uma disenteria epidêmica no exército.
Útero – A aplicação de vinagre frio com água sobre o
pubes controla a hemorragia.
Hemoptises – A aplicação interna e externa de vinagre era
muito recomendada pelos medicos antigos: Caelius
Aurelianus Avicenna e Rhases.
Asma e Angina Pectoris – banhando-se o peito do paciente
com vinagre e água diminui a susceptibilidade aos
resfriados. É útil em casos com tendência a ataques de
catarro frequente.
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Crupe e Tosses Graves de Origem Brônquica – O vapor de
vinagre inalado é útil no crupe membranoso ou
espasmódico, em tosses graves de origem brônquica e na
difteria maligna.
No envenenamento por Ácido Carbólico – o vinagre é um
dos melhores antítodos.

TERAPÊUTICA HOMEOPÁTICA
KENT – Todas as substâncias usadas como comida se
tornam grandes remédios, tais como vinagre, café, sal
comum etc. (All substances abused as food become great
remedies, such as vinegar, coffee, common salt, etc.)
KENT – Tem curado diabete, com ou sem açúcar na urina,
quando há grande sede, fraqueza, palidez (It has cured
diabetes, with sugar in the urine or without, where there is
great thirst, weakness and pallor).
KENT – O vinagre é um remédio antigo para os maus
efeitos do clorofórmio (Vinegar is an old remedy for bad
effects from chloroform).
VANIER – Mat Med Homeopática – Indicado na agalactia
depois do parto. A criança de peito não prospera, a mãe e a
criança estão pálidas e magras. Com Acet-ac se consegue
que o leite melhore e desapareçam os transtornos
digestivos da criança de peito (Indicado en la agalactia
después del parto; el niño de pecho no prospera, la madre
y el hijo están pálidos y emaciados. Con Acetic. acid. se
consigue que la leche mejore y desaparezcan los trastornos
digestivos del niño de pecho).
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CHEST - MILK - absent - delivery; after
STOMACH - INDIGESTION
STOMACH - INDIGESTION - children; in - infants
PAVRI KEKI R. S. – Essenstials of Diabetes and … É útil
apos picada e mordida de insetos – aplicação externa e
tomado internamente. (Acetic acid is quite useful after
stings and bites of insects, to be applied externally and
taken internally).
KAMTHAM P. S. – Cancer – Obtive benefício com este
remédio em pacientes com câncer com albumina na urina
(Calc-ar) e edema dos membros inferiors ( I derived
benefit from this remedy in cancer patients discharging
albumen in urine (Calc-ar) and presenting dropsical
swelling of lower limps).
EXTREMITIES - SWELLING - Lower limbs accompanied by - cancer and albuminuria
acet-ac.ktp6
KAMTHAM P. S. – Hemorragia de qualquer tipo,
acompanhada por intensa queimação no estômago
irradiando para o peito (Haemorrhage of any kind,
accompanied by intense burning in stomach radiating to
chest).
GENERALS - HEMORRHAGE - accompanied by Stomach; intense burning in stomach radiating to chest
STOMACH - PAIN - burning - extending to chest
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acet-ac.ktp9

Sintomas Característicos / Keynotes
Acet-ac age principalmente sobre os sistemas digestivo,
respiratório e nervoso.
Em geral muitos autores têm enfatizado o tropismo deste
medicamento para o aparelho digestivo, mas a clínica tem
mostrado que o seu tropismo para a respiração é
marcante.
LE ROUX P. – The Acids – O sintoma principal é a
anemia (The master symptom is the one of anaemia ).
BELL J. B. – The Homeopathic Therapeutics of Diarrhea
– Não quer mais nada além de líquidos. A sede é o
sintoma mais característico. Noites desconfortáveis,
inquietação, insônia (Wants nothing but fluids. The most
characteristic of Acetic acid is the thirst. Has restless,
sleepless, uncomfortable nights).
GUERNSEY H. N. – Keynotes – Olhar fixo e feição
selvagem (Staring, wild look of the eyes and
countenance).
EYE - STARING
CLARKE – Os traços principais de aceticum acidum são o
definhamento excessivo e a debilidade; anemia com a
pele do rosto cerosa, sede intensa; queimação na garganta;
náusea, ânsia de vômito e eructações ácidas em casos de
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câncer e debilidade. Uma criança sedenta, que engole
com dificuldade, mesmo uma colher de chá de água.
CLARKE – Estômago – Grita por água a noite (Shrieks
for water at night).
STOMACH - THIRST – night
MIND - SHRIEKING – night
MIND - SHRIEKING - water at night
acet-ac.c1
CLARKE – Diarréia crônica em crianças muito magras
(Chronic diarrhoea of children with great emaciation).
RECTUM - DIARRHEA - emaciated people, in
RECTUM - DIARRHEA - children; in
RECTUM - DIARRHEA - chronic - children; in
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Hemorragia: de todas as mucosas – nariz, garganta,
pulmões, estômago, intestinos, útero (Ferr, Mill)
(Haemorrhage: From every mucous outlet-nose, throat,
lungs, stomach, bowels, uterus (Fer. met., Mill.))
GENERALS - HEMORRHAGE - Mucous membranes,
from
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Marasmo e outras doenças que debilitam as crianças
(Marasmus and other wasting diseases of children
(Abrot., Iod., Sanic., Tub.)).
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GENERALS - EMACIATION - children; in - infants; in
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med – Uma
grande prostração após um trauma ou choque cirúrgico ou
provocado pelos maus efeitos dos anestésicos (Great
prostration after trauma or surgical shock or due to bad
effects of anaesthetics).
GENERALS - ANESTHESIA [= narcosis] - ailments;
from.
GENERALS - WEAKNESS - anaesthetics; from
acet-ac.mhn1

Modalidades
JESSEN’S Materia Medica - Lateralidade esquerda.
GENERALS - SIDE - left
MOHANTY - < Frio (Aggravation: From cold).
JESSEN’S Materia Medica - < De manhã.
GENERALS – MORNING
VERMEULEIN – Concordance – < À noite.
VERMEULEIN – Concordance – > Repouso. Durante o
dia.
GENERALS - DAYTIME - amel.
GENERALS - REST - amel.
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GENERALS – NIGHT
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Calafrios, o paciente quer se cobrir (There is chilliness and
the patient wants to be covered).
GENERALS - COVERS - amel. - desire for; and
ALLEN – Ele não podia beber nada frio devido ao peso
que provocava no estômago, causando uma pressão. Ele
teve que parar de beber cerveja e ficou com aversão a
comida fria (He could not drink anything cold on account
of its lying heavily in the stomach and causing pressure.
He had to give up drinking beer, and got an aversion to
cold victuals).
GENERALS - FOOD and DRINKS - cold drink, cold
water
GENERALS - FOOD and DRINKS - cold food - agg.
GENERALS - FOOD and DRINKS - beer - agg.
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Geralmente há falta de calor vital e o paciente deseja
comida e bebida quente (There is usually lack of vital heat
and the patient wants warm food and drink).
GENERALS - FOOD and DRINKS - warm food – desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - warm drinks –
desire
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Paciente não gosta de pão, manteiga (Patient does not like
to take bread, butter)
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GENERALS - FOOD and DRINKS - warm drinks desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - bread – aversion
GENERALS - FOOD and DRINKS - butter – aversion
HOM-HERALD – < por fumar tabaco; bebidas alcoólicas;
inclinar-se / dobrar-se; com o abuso de tabaco; ópio, café
ou álcool; irritação gástrica crônica (Aggravation:
Smoking tobacco; spirituous liquors; stooping; abuse of
tobacco; opium; coffee or alcohol; chronic gastric
irritation).
GENERALS - TOBACCO - agg. - smoke of tobacco; by
GENERALS - FOOD and DRINKS - alcoholic drinks agg.
GENERALS - STOOPING - agg.
GENERALS - TOBACCO - agg.
GENERALS - FOOD and DRINKS - coffee - agg.
GENERALS - MEDICINE - allopathic - abuse of – opium
STOMACH – IRRITATION
KULKARNI V - < Exercício (agg. Exertion).
GENERALS - EXERTION; physical - agg.
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Aversão: a bebidas
frias, comida fria; leite; leite materno; sal (Aversion: Cold
drinks; cold food; milk; milk, mother's; salt).
GENERALS - FOOD and DRINKS - milk – aversion
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GENERALS - FOOD and DRINKS - milk - aversion mother's milk br1
GENERALS - FOOD and DRINKS - salt – aversion a1
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Desejo: Sal;
salsicha / linguiça (Desire: Salt; sausages).
GENERALS - FOOD and DRINKS - salt – desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - sausages – desire
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Piora: com pão;
pão e manteiga; manteiga; café; bebidas frias; comida fria;
carne estragada; vegetais (Worse: Bread; bread and butter;
butter; coffee; cold drinks ; cold food; meat, spoiled;
vegetables).
GENERALS - FOOD and DRINKS - bread - agg. a1
GENERALS - FOOD and DRINKS - bread - agg. - butter
agg.; and
GENERALS - FOOD and DRINKS - butter - agg. a1
GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - agg. - spoiled
meat
GENERALS - FOOD and DRINKS - vegetables - agg.
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Aversão: bebidas
frias, comida fria; leite; leite materno; sal (Aversion: Cold
drinks; cold food; milk; mother's milk; salt).
GENERALS - FOOD and DRINKS - milk – aversion
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GENERALS - FOOD and DRINKS - milk - aversion mother's milk br1
GENERALS - FOOD and DRINKS - salt – aversion a1
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Desejo: Sal;
salsicha / linguiça (Desire: Salt; sausages).
GENERALS - FOOD and DRINKS - salt – desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - sausages – desire
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Piora: Pão; pão e
manteiga; manteiga; café; bebidas brias,; comida fria;
carne estragada; vegetais (Worse: Bread; bread and butter;
butter; coffee; cold drinks ; cold food; meat, spoiled;
vegetables).
GENERALS - FOOD and DRINKS - bread - agg. a1
GENERALS - FOOD and DRINKS - bread - agg. - butter
agg.; and
GENERALS - FOOD and DRINKS - butter - agg. a1
GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - agg. - spoiled
meat
GENERALS - FOOD and DRINKS - vegetables - agg.
LIPPE - < Deitado de costas, à noite e depois de comer
(AGGRAVATION: From lying on the back, during night
and after eating).
GENERALS - LYING - back; on - agg.
SLEEP - POSITION - back; on – Allen
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GENERALS - EATING - after - agg.
GENERALS - LYING - back; on - agg. - eating; after
acet-ac.lp2
LIPPE - > Deitado sobre o abdome (AMELIORATION:
From lying on the belly, during rest and in the day time).
GENERALS - LYING - abdomen; on - amel.
GENERALS - REST - amel.
GENERALS - DAYTIME - amel.
HERING – Deitado sobre o abdome; melhora durante o
sono (Lying on belly: amel during sleep).
SLEEP - POSITION - abdomen, on
GUERNSEY W. J. - Hemorróidas < metrorragia
suprimida.
HERING – Dia e noite: sintomas estomacais durante a
gravidez (Day and night: stomach symptoms during
pregnancy).
STOMACH - COMPLAINTS of the stomach pregnancy; during
acet-ac.hr1 alum.hr1 anac.ry1 asar._hahn_monthly benz-ac.vml4
bism-o.he1 cadm-s.a1 canth.vml4 laur._new_engl_j_hom
sabad.hr1 tab.,hr1 tarent.vml4
HERING – Até a meia noite: vômito (Toward midnight :
vomiting).
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STOMACH - VOMITING – night

Diagnóstico Diferencial
O estado de exaustão pesa muito na escolha de acet-ac,
mas é bom lembrar que este sintoma é comum a todos os
ácidos (Benz-ac, carb-ac, mur-ac, pic-ac, ph-ac etc.) e a
alguns outros medicamentos como arn, ars-i, ars-s-r, bapt,
calc-i, chin, chinin-s, ferr-pic, gels, kali-p, laur, lec, lyc,
merc-cy, ovi-p, nat-n, petr-ra, ruta, sec, sel, staph, stann,
tab, ter, tub, zinc-p etc.
Quando a ansiedade / preocupação com os filhos se torna
exagerada Acet-ac não pode ser esquecido, mas há outros
tipos que apresentam este tema, principalmente os
muriaticums por cuidarem demais dos filhos, dos outros e
das coisas, os kaliums por se voltarem muito para a
família, os phosphoricums por se voltarem muito para os
irmãos, os nitricums por se voltarem muito para os
amigos e entre os vegetais se encontra Rhus-t, Spgi etc.
Chama muito nossa atenção o fato de acet-ac ficar
facilmente exausto por exigir muito a presença dos filhos
e por cuidarem em excesso como os muriaticums.
MIND - ANXIETY - children - about his
acet-ac.a1,hr1,vh1 acon.mtf aeth.mlx am-s.stj1 anac.mlx ang.mlx
ant-ar.mlx ant-c.mlx ant-m.mlx Ars.mtf ars-s-f.mlx aurar._hom_links aur-i.mlx bar-n.stj1 beryl-m.stj2 bov.mlx cadmm.stj2 calc.mtf calc-ar.mlx,sk7 calc-m.stj1 calc-sil._hom_links
carc.mlr1 caust.k2 chlor.stj2 coch._hom_links colch.gk,mlx,mrr1
con.mlx cupr.sst3 cupr-m.stj2 dream-p.sdj1 dulc.mlx falcoMatéria Médica Homeopática
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pe.nl2 ferr.hr1 ferr-act.mlx ferr-ar.mlx ferr-i.mlx ferr-m.stj1
ferr-p.stj1 ferr-s.mlx germ-met.srj5 glon.mlx hep.h2,mlx
heroin.sdj2 kali-ar.mlx,stj2 kali-bi.mlx kali-m.mlx kali-p.sk2,sk7
kali-s.stj1 kali-sil.stj2 kreos.a1 lac-del.hrn2 lac-h.mlx lith-p.mlx
mang-m.mlx meny.mlx merc-d.stj2 mur-ac.mlx nat-ar.mlx
nat-m.hr1 nat-p.a1 nit-ac.mlx oci.mlx ox-ac.mlx perh.jl1 phac.gl1.fr phos.mtf plat.k2 podo.mlx polys.sk4 rhust.gl1.fr,mrr1,ptk1,vh sabin._hom_links sep.fyz1 spig.gl1.fr strontm.stj2 Sulph.mrr1 sumb.mlx symph.fd3.de tell.mlx triticvg.fd5.de tung-met.bdx1 vanil.fd5.de zinc.gl1.fr zinc-m.stj2 zincval.dw5
Imagem
Chegar à imagem de um medicamento com poucos
sintomas mentais e físicos não é nada fácil. Só através de
uma patogenesia mais rica ou de mais casos clínicos
confirmados vai ser possível.
Por se tratar de um ácido sabemos que em um pólo acet-ac
tende para a exaustão, com falta de poder sobre os seus
músculos.
O excesso de preocupação com sua saúde, com os seus
filhos e com os negócios faz o deixa exausto, a inquietude
se torna um tumulto / uma fermentação física e mental,
até durante o sono, durante suas dores, em um verdadeiro
estado de agonia.
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
agonia
[Do gr. agonía, ‘luta’.]
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Substantivo feminino.
1. Med. Conjunto de fenômenos mórbidos que aparecem
na fase final de doenças agudas ou crônicas e anunciam a
morte.
2. Espaço de tempo que dura a agonia (1).
3. Estado de moribundo; agoniação.
4. Sofrimento, amargura, dor.
5. Angústia, aflição:
“Na agonia de tantos pesadelos / Uma dor bruta puxa-me
os cabelos.” (Augusto dos Anjos, Eu, p. 111.)
6. Desejo ardente; ansiedade, ânsia.
7. Decadência que precede o fim:
A civilização romana entrava em agonia.
8. Termo, fim, ocaso:
Aceticum acidum aproxima-se em excesso dos seus filhos,
como podemos ver nos casos clínicos (coagula o sangue
nas veias), no outro pólo se afasta (afasta os seqüestros
dos ossos novos).
A rubrica abaixo se encontra em fase de construção.
MIND - ATTACHED - family; toward - children
acet-ac.mlx carl.mlx chlor.mlx ferr-i.mlx kali-bi.mlx kalim.mlx nat-s.stj1 ph-ac.mlx tung-met.bdx1
Pólo (+)
Inatividade
Quer ser carregado
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contantemente
Revigorado / reanimado

Sem calor vital, sem
vigor, sua capacidade
intelectual está
diminuída
Grande prostração,
Rola pelo chão com suas dores,
exaustão
em agonia
Inconsciente de tudo a Alarmado / medo de todos e de
sua volta
tudo a sua volta
Não reconhece o que
Preocupado com o seu filho
lhe é próprio, o seu
filho
Dificuldade para se Humor nervoso e excitado, tremor
expressar
da cabeça aos pés
Destrói células de
Conserva as substâncias de
câncer. Dor corrói como origem animal / cuida dos filhos
uma úlcera.
em excesso
Separa ossos
dos ossos novos
seqüestrados
Se desprende
Adere
O sangue coagula nas
Púrpura trombocitopênica,
veias, coagula a caseína hemorragias em geral, dissolve
do leite. Controla
coágulos de sangue, hematina,
hemorragias em
gelatina, muco, albuimina
qualquer parte do corpo. coagulada, fibrina, músculo.
Pele descana no corpo e
nos lábios descama
O vinagre dissolve facilmente a albumina coagulada,
especialmente com ajuda do calor. A fibrina, assim como
o músculo ou o coágulo de sangue facilmente dissolvido,
Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

23

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

assim como a hematina do sangue. É um solvente para a
gelatina. A caseína é coagulada por ele. Diluído e
misturado com o muco ele age como um fluido digestivo.
MANGIALAVORI – Os ácidos têm senso do dever, mas
não constroem algo para si mesmo, investem energia
fazendo alguma coisa pela família, não conseguem se
“alimentar” a partir das experiências da vida.
Classicamente são pessoas friorentas que se queixam de
ardência. Os ácidos dizem que seus bebês se sentem
melhor quando fazem uso de leite artificial como se o leite
materno fosse de baixa eficácia. Desejam ser o favorito em
busca da exclusividade. Este desejo está associado com
culpa. Para compensar este sentimento tentam fazer o
melhor pelos outros. Se não consegue ser a favorita, reage
desistindo e fugindo do relacionamento - ou “tudo ou
nada”. A expectativa de vida se expande na vida – em
termos de comida, relacionamentos, estratégias de
sobrevivência. Um ano depois de tomar acet-ac - Ela
sentiu que sua vida mudou para uma cor sepia, mais cores
haviam sido pintadas (The Acids have a sense of duty
without building something for himself. These people
invest energy in doing something for the family. They
cannot “feed” from life’s experiences. Classically they are
chilly people who complain of burning. Acids commonly
say that their babies were better once they went on to
artificial milk as if they as mothers have little efficacious
to give. Often Acids have the desire to be the favourite
person in the sense of a search for exclusivity. There may
be associated guilt with this desire. To compensate for this
she tries to do her best for the others. If she is not the
favourite, her common reaction is to let go and escape
from the relationship – she is either “all or nothing”. Their
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perspective on life also widens – in terms of food,
relationships, “survival” strategies. One year later. She felt
that her life had changed into a sepia photo but that as she
had more life colours were painted in).
SCHOLTEN – Homeopathy and minerals – O que não se
sabe é o que acontece antes da exaustão. O que se pode
concluir pela lógica é exatamente o oposto, que haja uma
dose excessiva de atividade. Os Ácidos querem fazer
muito, por isto se exaurem, ao usarem sua energia em
excesso. Eles não se queixam antes de chegar a este
estágio, são hiperativos (What we don't always know is
what is going on prior to this exhaustion. And this must,
logically concluded, be the exact opposite, i.e. an
overdose of activity. The Acidums want to do a lot. They
exhaust themselves, they use their energy at a very high
rate. They don't necessarily have any complaints yet at this
stage, they are merely overactive).
SCHOLTEN – Homeopathy and minerals – O desejo pela
unidade como tema dos acidums foi estabelecido
recentemente ('desire for unity' to describe the theme of
the acidums, has only recently been effected).
Através dos casos clínicos se percebe que eles querem os
filhos muito próximos, inclusive têm medo que eles sejam
seqüestrados.
Outra caracterísitca dos áciduns é a presssa, bem
conhecida em Sul-ac, um dos remédios mais rápido, mas
esta qualidade também está presente nos outros ácidos. A
pressa é um sintoma freqüentemente associado com o
cansaço ou a exaustão, sintoma típico dos ácidos (This
gives us the next characteristic of the Acidums:
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hurriedness. This is well known in Sul-ac, one of the most
hurried remedies, but the other Acidums have this trait as
well. Hurriedness is a symptom that is often accompanied
by tiredness or exhaustion, the primary symptom of the
Acidums).
SCHOLTEN – Homeopathy and minerals – Os ácidos
apresentam certo vigor a respeito de si mesmo,
principalmente no início, quando ainda não foram tão
exigidos. A atividade, o espírito empreendedor e o
otimismo oferecem uma aura de vigor. São extrovertidos e
falam abertamente com facilidade. Allen (1982, vol 7,
página 346) escreve sobre Ph-ac: “humor vigoroso”. Seu
desejo sexual é intenso (The Acidums have a certain
freshness about them, especially in the beginning, when
the demanding character is not so prominent yet. Their
activity, their enterprising spirit and their optimism give
them an aura of freshness. They are extroverts and talk
easily and openly. Allen (1982, vol 7, page 346) writes
about Ph-ac: 'lively, vivacious mood'. Their sexual desire
is high).
SCHOLTEN – Homeopathy and minerals – Por trás da
agressividade dos ácidos há um grande desejo de se tornar
um / unir-se com tudo e com todos. Este aspecto está mais
claro em Hidrogênio (Behind the aggression of the
Acidums lies one very strong desire: that is the desire to
become one with everything and everyone. This aspect
comes out very clearly in pure hydrogen).
(Behind the aggression of the Acidums lies one very
strong desire: that is the desire to become one with
everything and everyone. This aspect comes out very
clearly in pure hydrogen).
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Esta necessidade de se unir faz com que eles queiram que
todos os filhos permaneçam a sua volta, como está
evidente nos casos clínicos relatados.
SCHOLTEN – Homeopathy and minerals – O hidrogênio
também apresenta o sentimento oposto; um profundo
senso de isolamento, se sente separado dos seus
semelhantes e das pessoas amadas. Elementos químicos
isolados apresentam o carater do tudo ou nada. O
hidrogênio possui os dois, um sentimento de total
unificação ou de total isolamento. Os ácidos apresentam
um tema semelhante. Ph-ac deseja uma comunicação total
/ global, este é o meio através do qual os gêmeos podem
fazer isto com frequência (But hydrogen also has the
opposite feeling: a deep feeling of isolation, of being
separated from your fellow beings and loved ones. Single
elements have an all or nothing character. Hydrogen has
both a feeling of total unification and a sensation of total
isolation. The Acidums have a similar theme, each one
expressing it in their specific area. Ph-ac for instance, has
the desire for total communication, the way in which twins
can often do this).
Ph-ac não suporta se afastar dass suas origens, quanto
mais se afasta dela mais triste fica, muita saudade chora
quando se encontra longe das pessoas amadas.
SCHOLTEN – Homeopathy and minerals – Um sintoma
marcante mencionado por Clarke (1985, vol 3, pag 1330):
“seriedade que alterna com palhaçadas” em Sul-ac. Aqui
se percebe a seriedade do Sulphur que alterna com o
entusiasmo brincalhão dos acidums (A striking symptom
is mentioned by Clarke (1985, vol 3, page 1330):
'seriousness alternating with buffoonery'. Here we see the
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seriousness of Sulphur alternating with the joking
liveliness of the Acidums).
DORCSI apud VERMEULEIN Synoptic Mat Med – Um
ser humano ao final de uma dificuldade apresenta uma
existência auto-depreciativa após sofrimento constante,
medo, solidão, passa a se sentir abandonado e exausto ("A
human being at the end of a difficult, self-deprecatory
existence, after constant suffering, fear, loneliness,
abandonment and exhaustion." [Dorcsi]).
MIND - CONTEMPTUOUS - self, of
KRISHNA KUMAR P – Talks on Poisons … Quase todos
os ácidos apresentam este traço, fraqueza (Almost all acids
have this feature, weakness).
CHOUDHURI N. M. – A study on … O paciente tem uma
aparência lamentável (The patient presents a pitiable
condition).
FACE - EXPRESSION – wretched
VITHOULKAS – Se não há problemas, Acet-ac busca
allguma coisa para se queixar. Preocupam-se também com
os outros, principalmente com os filhos. O que vai
acontecer com seus filhos se ele morrer? Facilmente fica
alarmado com tudo o que possa acontecer a sua volta. Fica
muito irritado. Falta vigor emocional (If there is no
problem, the Acetic acid case will discover one in order to
complain. He also starts worrying about others, and
particularly about his own children. What will happen to
the children if he himself dies? He become easily alarmed
at everything that takes place around him. He become very
irritable. There is no emotional stamina).
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MIND - COMPLAINING - disease, of
acet-ac.vh1 acon.h1 acon-f.a1 Ant-t.hr1,kr1,mtf33 aur-m.mlx
brass-n-o.a1 cham.h1 cor-r.a1 HAM.fd,fd3.de hyos.h1 Kalis.fd4.de kluyv-ma.mlx LACH.gl1.fr,j5.de mosch.mlx Nuxv.gl1.fr,j5.de ph-ac.a1 tarent.hs1
VITHOULKAS – Quase sempre são impotentes, ainda
que em geral tenham um grande desejo sexual (Acetic acid
people are almost impotent, although they usually have a
strong desire).
MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS – wanting
MALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE –
increased
MALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE increased - erections - without
VITHOULKAS – Desenvolve medos, sobretudo das
pessoas, que os estranhos se aproximem, que aconteçam
desastres / calamidades, medo de água. Podem sofrer
ataques de angústia durante os quais sentem
dificuldade para respirar. Ficam suspirando (They
develop fears, especially fear of people, fear of strangers
coming near them, fear that something calamitous will
happen, fear of water. They may suffer from attacks of
anguish, during which they feel unable to breathe.
Sighing).
Durante estes ataques de pânico que são acompanhados
de hiperventilação eles facilmente são confundidos com
Acon, Kali-ar etc.
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MIND - FEAR - strangers, of
MIND - FEAR - approaching; of - others; of
MIND - FEAR - disaster; of
MIND - FEAR - water, of
MIND - ANGUISH - respiration, preventing
VITHOULKAS – Eles se tornam indiferentes a tudo (they
become dull and indifferent to everything).
MIND - INDIFFERENCE - everything, to
VITHOULKAS – Desmaios fáceis e frequentes,
transtornos por mágoa e raiva (the person has easy and
frequent fainting. will have consequences from grief and
vexation).
GENERALS - FAINTNESS - easy
MIND - AILMENTS FROM – anger
MIND - AILMENTS FROM - grief
VITHOULKAS – As crianças são irritadas, rabugentas,
queixosas (Children are irritable, peevish, complaining).
MIND - IRRITABILITY - children, in
MIND - MOROSE - children, in
MIND - COMPLAINING - children; in
LE ROUX P. – The Acids – Eles têm grande dificuldade
para passar pelo primeiro estágio da psora, o primeiro
problema é de nutrição. Quando atingem o estágio da
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sicose começam a desenvolver verrugas, moluscos e
incham pela falta de alimento (They have great difficulty
to by pass their psoric first state as their first problem is
nutrition. When they get to sycosis stage. They start
developing warts , molluscum , and they swell with
lack of food).
SKIN - MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
acet-ac.lrp3 carc._hom_links med.mrr5
Mente
ALLEN – Hidrofobia (Hydrophobia).
MIND - FEAR – hydrophobia
MIND - HYDROPHOBIA
ALLEN – Delírio suave e transitório (Slight and transient
delirium).
MIND - DELIRIUM – mild
MIND - DELIRIUM - temporary
acet-ac.a1 acon.hl1 cann-i.cda1 cic.cda1 rhus-t.hr1 sal-ac.a1
sec.a1,hs1 verat.dh1 Verat-v.a1
ALLEN – Temperamento irritado (Irritability of temper).
MIND - IRRITABILITY
ALLEN – Humor nervoso e excitado (Nervous and
excitable mood).
MIND – EXCITEMENT
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MIND - EXCITEMENT – nervous
ALLEN – Ansiedade muito grande (Very great anxiety).
MIND – ANXIETY
MIND - ANXIETY – extreme
Obs. Como existem algumas sub-rubricas do tipo MIND ANGER - violent e MIND - FEAR – extreme / STOMACH
- THIRST - extreme, achei por bem criar rubricas
semelhantes quando elas ainda não existem para mostrar
intensidade de um sintoma e não me ater apenas ao grau
3, que originalmente não significava a mesma coisa, mas
apenas que o sintoma era patogenético e que havia sido
confirmado várias vezes na clínica, como o medo de
morrer de Arsenicum album .
MIND - ANXIETY - extreme
abrot.c1,hr1 acet-ac.a1 acon.h1 am-c.a1 apishs1 ARS.j aur.h1
bar-i.vh1 berb.cda1 calc.ckh1 calc-act.h1 calc-ar.sk2 camph.h1
carc.fra chin.h1 chinin-s.a1 chlor.a1 cimic._hom_links cocc.h1
coff.a1 convo-s.sp1 cupr-ar.a1 cycl.h1 ferr-m.hr1 Graph.a1
heli-n.mtf11 hell.h1 ign.h1 jatr-c.a1 kali-ar.fra kali-br.mrr1
kali-n.a1 kali-p.mlx lat-m.ah1,gm1 limest-b.es1 LYC.ckh1 marct.j mag-c.j5.de mag-s.hs1 maias-l.hrn2 merc.ckh1 merc-c.a1
mosch.a1 nat-sil.k2 NIT-AC.fra NUX-V.ckh1 oena.a1 orig.a1
perh.jl1 Phos.fra pop.mtf11 Psor.vh/dg PULS.ckh1 sil.fra solni.a2 spong.j squil.a1 stann.a1,h2 Staph.a1,ckh1 sul-ac.a1
tritic-vg.fd5.de tub.ckh1
ALLEN – Confusão das idéias (Confusion of ideas).
MIND - CONFUSION of mind
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ALLEN – Diminuição da capacidade intelectual
(Diminished intellectual power).
MIND - MENTAL POWER - diminished
acet-ac.a1 Acon.a1,hr1 arg-n.wwa1 cham.hr1 cod.c1 cycl.hr1
graph._hom_record hell.bg2,fr1,hr1 hyos.ll1 olnd.bg2 zinc.a1
ALLEN – Não quer exercitar sua mente (Disinclination to
exert the mind).
MIND - MENTAL EXERTION - aversion to
ALLEN – Ela tem dificuldade para se expresser (She is
hardly able to express herself).
MIND - EXPRESSING oneself - cannot express oneself
MIND - MEMORY - weakness of memory - expressing
oneself, for
Esta dificuldade para se expressar explica por que a
patogenesia deste medicamento é tão pobre,
principalmente em sintomas mentais, como também
explica por que é tão difícil colher uma anamnese
satisfatória. Isto leva o homeopata a prescrever
medicamentos com patogenesias mais ricas que cobrem
mais sintomas para os indivíduos aceticum acidum.
ALLEN – Fever – Febre do tifo com delírio intenso,
diarréia, dor no abdome, borborigmos na região gástrica;
também tifo com estupor, abdome timpânico e constipação
rebelde (Typhus fever, with violent delirium, diarrhoea,
pain in the abdomen, rumbling in the gastric region; also
typhus with stupor, tympanitic abdomen, and obstinate
constipation).
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FEVER - TYPHUS FEVER
MIND - DELIRIUM – violent
MIND - DELIRIUM - fever – during
STOMACH – RUMBLING
MIND – STUPOR
RECTUM – CONSTIPATION
ALLEN – Coberto por uma transpiração fria, um tremor
da cabeça aos pés, aparentemente alarmado / com medo de
todos e de tudo a sua volta. Respiração muito difícil e
apressada, uma aparência completamente selvagem, as
pupilas dilatadas; a língua seca e fria; pulso 96, cheio; o
abdome muito distendido, com dor extrema aguda no
epigástrio, a menor pressão fazia com que gritasse. Ela
não reconhecia ninguém a sua volta, nem o seu próprio
filho, não conseguia se lembrar de qualquer coisa que
houvesse ocorrido desde o momento que havia tomado o
vinagre. O leite ficou pobre, a densidade 1.002, azulado,
transparente, com um gosto de ácido forte, com um odor
marcante de ácido acético. Na paralisia foi percebido que
o seu leite era deficiente em caseína e gordura. A criança
decaiu gradualmente, teve diarréia e morreu com
marasmo. Depois de algumas semanas a mulher ficou
pálida, adoeceu, perdeu as carnes e teve uma hemorragia
crônica e no segundo dia melhora usando tabaco
(Covered with cold perspiration, and trembling from head
to foot, and apparently alarmed at everybody and
everything about her. Her breathing was very laborious
and hurried; her countenance perfectly wild, and the pupils
dilated; the tongue was dry and cold; pulse 96, and full;
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the abdomen much distended, with extremely acute pain at
the scrobiculus cordis, so much so that the slightest
pressure there caused her to shriek out. She did not know
anyone about her, not even her own children, nor had she
any recollection of anything that had happened from the
time of taking the vinegar. The milk became
impoverished, it was of a specific gravity 1.002, bluishcolored, transparent, had a strongly acid taste, and a wellmarked odor of Acetic acid. On paralysis he found it to be
deficient in casein and butter. The child gradually
drooped, had diarrhoea, and finally died of marasmus. The
woman herself, in the course of a few weeks, became pale,
sickly, lost flesh, and suffered from chronic haemorrhage).
PERSPIRATION – COLD
GENERALS - TREMBLING - Externally
MIND - FEAR - everything, constant of
MIND - FEAR - people; of
RESPIRATION – DIFFICULT
RESPIRATION – ACCELERATED
EYE - WILD look
EYE - PUPILS – dilated
MOUTH - DRYNESS – Tongue
MOUTH - COLDNESS – Tongue
GENERALS - PULSE – frequent
ABDOMEN – DISTENSION
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STOMACH - PAIN - pressure - agg.
MIND – SHRIEKING
MIND - RECOGNIZING - not recognize; does – anyone
MIND - MEMORY - weakness of memory
MIND - MEMORY - weakness of memory - happened,
for what has
CHEST - MILK – decreased
CHEST - MILK - spoiled
CHEST - MILK – sour
CHEST - MILK - thin
CHEST - MILK - thin - blue; and
CHEST - MILK – bad
GENERALS – HEMORRHAGE
GENERALS - EMACIATION - children; in - newborns;
in
GENERALS - EMACIATION - children; in
RECTUM - DIARRHEA - children; in
GENERALS - HEMORRHAGE - chronic
acet-ac.a1
MIND - SHRIEKING - pain, with the - Stomach
acet-ac.a1 podo.a1
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MIND - RECOGNIZING - not recognize; does children; her own
acet-ac.a1,ptk1
ALLEN – Logo depois de entrar na fábrica, ele perdeu o
apetite que antes era bom, mesmo continuando bem. Ele
teve que trabalhar à noite com freqüência e a dormir
durante o dia. Seu sono ficou muito interrompido, sem um
motivo aparente. Quando comia alguma coisa conseguia
dormir. Depois não conseguia mais deitar de costas, sentia
como se o seu abdome estivesse afundando e provoca
respiração difícil. Ele se sentia melhor quando deitava
sobre o abdome. Não conseguia beber nada frio porque
pesava no seu estômago, provocando pressão. Teve que
parar de beber cerveja, ficou com aversão a comidas frias.
Sua aparência vigorosa sumiu; ficou pálido e emagreceu.
Vegetais, que sempre gostou ele passou a ter aversão,
exceto batatinha, com aversão a pão, principalmene
manteiga e a todo tipo de comida salgada. A comida tinha
um gosto bom, mas não descia, tinha que comer devagar.
Só conseguia comer carne de forma moderada; gostava de
queijo e ovo. Freqüentemente bebia cerveja quente e ovo
que o aquecia, fazia com que transpirasse e melhorava,
mas não conseguia dormir. Após tomar tônicos amargos
suas fezes variavam de aspecto. Ele ficou ansioso em
relação a sua doença e a seus filhos. Suspirava com
freqüência e de vez em quando era obrigado a respirar
fundo, melhorava. Caminhar numa subida era muito difícil
(Soon after entering the factory, he lost his usual good
appetite, although he remained otherwise well. He had
often to work in the night, and slept during the daytime.
His sleep now became very much broken, without any
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particular reason. If he ate something he could sleep on. At
a later period he could not lie on his back, and felt as
though the abdomen would sink in, which caused
laborious breathing. He rested better in abdominal
position. He could not drink anything cold on account of
its lying heavily in the stomach and causing pressure. He
had to give up drinking beer, and got an aversion to cold
victuals. His florid complexion disappeared; he grew pale
and emaciated. Vegetables, of which he was always fond,
now disagreed, with the exception of potatoes. Bread
disagreed, and butter still more; he had an aversion to all
salted things. Food tasted right, but would not go down; he
therefore had to eat very slowly. Of meat he could eat
sparingly; cheese and eggs agreed. He frequently partook
of mulled beer and eggs, which warmed him up, and
caused him to perspire, after which he felt easier, but
could not sleep. After taking some bitter tonics his stools
became variable. He grieved much about his sickness, and
felt considerable anxiety about his children. He sighed
often, and now and then was forced to take a deep breath,
which relieved. Going upstairs was very difficult).
MIND - ANXIETY - children - about his
MIND - ANXIETY - health; about - own health; one's
RESPIRATION - SIGHING
STOMACH - APPETITE – wanting
SLEEP - INTERRUPTED
SLEEP - SLEEPINESS - eating - after - amel.
acet-ac.a1
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RESPIRATION - DIFFICULT - lying - back; on - agg.
RESPIRATION - LYING - back; on - agg.
RESPIRATION - DIFFICULT - lying - abdomen, on
- amel.
acet-ac.a1 med.al1
ABDOMEN - SINKING sensation
GENERALS - FOOD and DRINKS - cold drink, cold
water - agg.
STOMACH - PAIN - cold - drinks - after - agg.
GENERALS - FOOD and DRINKS - beer - agg.
GENERALS - FOOD and DRINKS - cold food - aversion
GENERALS - FOOD and DRINKS - vegetables –
aversion
GENERALS - FOOD and DRINKS - potatoes - desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - bread - agg.
GENERALS - FOOD and DRINKS - butter - agg.
GENERALS - FOOD and DRINKS - salt – aversion
GENERALS - FOOD and DRINKS - cheese – desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - eggs – desire`
GENERALS - FOOD and DRINKS - eggs - amel.
GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - agg.
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RESPIRATION – SIGHING
THROAT - SWALLOWING – difficult
RESPIRATION - DEEP
RESPIRATION - DEEP - amel.
RESPIRATION - DIFFICULT - ascending - agg.
RESPIRATION - ASCENDING - agg.
SLEEP - SLEEPLESSNESS - eating - after - agg.
PERSPIRATION - EATING - after - amel. - eggs
acet-ac.a1
SLEEP - SLEEPLESSNESS - eating - after - agg. eggs
acet-ac.a1
SLEEP - POSITION - abdomen, on - amel.
acet-ac.a1
RESPIRATION - DIFFICULT - sinking sensation in
abdomen agg.
acet-ac.a1,bro1
RESPIRATION - DIFFICULT - sinking sensation in
abdomen agg. - sleep, in
acet-ac.a1

Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

40

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

RESPIRATION - DIFFICULT - lying - abdomen, on amel.
acet-ac.a1 med.al1
ALLEN – Tem um gosto ardente peculiar e um gosto
semelhante na garganta. Logo depois surge uma
queimação desagradável na região epigástrica, seguida por
esforços para vomitar; secreção abundante de saliva e
eructações; permanece por duas horas e desaparece
gradualmente, sem causar outros distúrbios. Mesmo
quando é tomado em pequenas quantidades, ainda que não
provoque um ardor provoca secreção de saliva, náusea e
eructações de vez em quando. Cansaço com tendência
para transpirar (It had a peculiar burning taste, and caused
a similar taste in the throat. Soon afterwards there was a
disagreeable burning in the epigastric region, followed by
efforts to vomit; profuse secretion of saliva, and
eructations; these lasted about two hours, and gradually
disappeared, without causing additional disturbance. Even
when taken in small quantities, so that it did not cause a
burning taste, yet it caused secretion of saliva, some
nausea, and eructations from time to time. There were also
weariness and inclination to perspire).
THROAT - PAIN - burning
MOUTH - TASTE – burning
STOMACH - PAIN – burning
STOMACH – VOMITING
MOUTH – SALIVATION
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MOUTH - SALIVATION – profuse
STOMACH – ERUCTATIONS
STOMACH - NAUSEA
PERSPIRATION - PERSPIRATION in general
GENERALS – WEARINESS
ALLEN – Ela está inconsciente de tudo que se encontra a
sua volta (She is unconscious of all around her).
MIND – UNCONSCIOUSNESS
MIND - UNCONSCIOUSNESS - surroundings, to
acet-ac.a1 apisa1 kali-br.rb3
ALLEN – Pula da cama como se fosse um louco e se
arrasta pelo chão, uivando com suas dores
(imediatamente) (* He jumps out of bed like a madman,
and crawls on the ground, howling with pain
(immediately)).
MIND - JUMPING - bed, out of
MIND - CRAWLING - floor; on
MIND - JUMPING - bed, out of - madman; like a
Acet-ac.a1
MIND - CRAWLING - floor; on - howling with pain
Acet-ac.a1
MIND - HOWLING - pain; with
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Acet-ac.a1
ALLEN – Ele rola pelo chão em agonia (He rolls about in
agony).
MIND - ROLLING - floor; on the - pain; from
MIND - ROLLING - floor; on the - agony; in
acet-ac.a1
FACE - EXPRESSION - agony; with
acet-ac.a1 zinc-m.a1
ALLEN – Aparenta estar embriagado / intoxicado (he
appears as if intoxicated).
MIND – STUPEFACTION
ALLEN – Stomach – Imagina ter uma úlcera no estômago,
parece estar dolorido em um ponto, uma dor que corroi,
que o impede de dormir ou de permanecer na mesma
posição por muito tempo; sente muita náusea até a meia
noite, vomita uma substância espessa, pegajosa, que alivia
e dorme; de manhã a substância parece amarela e grossa,
como fermento, sem espuma ou bolhas, a quantidade
corresponde a três colheres de sopa cheias, infelizmente
não foi examinada minuciosamente; a depressão e a
agonia permanecem (He fancies there is an ulcer in his
stomach, which seems sore in one spot with gnawing, he
does not suffer pain, but his agony is distressing,
preventing his falling asleep, or remaining long in the
same position; towards midnight he feels very sick, and
vomits some thick, gruelly substance, which relieves him,
and he then falls asleep; in the morning the ejected
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substance is seen to be yellow, thick matter, like yeast,
without froth or bubbles, and in quantity about three
tablespoonfuls unfortunately, it was not more minutely
examined; the depressing, agonizing feeling still continues
throughout the second day, and is removed by tobacco).
MIND - SADNESS
MIND - DELUSIONS - Stomach - ulcer in stomach; has
corrosion of an
SLEEP - SLEEPLESSNESS - pain; from - Stomach
STOMACH - VOMITING; TYPE OF – thick
STOMACH - VOMITING - after - amel.
GENERALS - TOBACCO - amel.
MIND – SADNESS
MIND - SADNESS - tobbaco amel., after
acet-ac.a1
ALLEN – Handbook – Inércia (Inertia).
MIND – INACTIVITY
HERING – Ataques terríveis de ansiedade com respiração
dificil (¤ Horrible attacks of anxiety with difficult
breathing. ð Liver complaint).
É um grande keynote em pacientes de acet-ac com
problemas respiratórios.
MIND - ANXIETY - respiration; with impeded
Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

44

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

HERING – Ataques horríveis de ansiedade com respiração
dificil (¤ Horrible attacks of anxiety with difficult
breathing. ð Liver complaint).
MIND - ANXIETY - respiration; with impeded
HERING – Irritação máxima (¤ Greatest irritability. ð
Headache. ð Liver complaint).
MIND - IRRITABILITY - headache, during
MIND - IRRITABILITY - extreme
acet-ac.hr1 Acon.h1 agar.h2 ALUM-P.k2 am-m.a1 anac.hr1
ang.h1 apisk2 ars.a1 ars-s-f.wda1 atro.a1 aur-ar.k2 aurs.k2,vh1 bell.h1 ben.a1 berb.cda1 cact.a1 cadm-met.mtf30
cadm-s.a1 calc-act.a1,h1 carb-v.h2 carc.mlr1 cere-b.a1,ah1
cere-s.a1 chinin-m._med_advance chlor.a1 cimic.j coc-c.a1
coloc.gsd1 cupr-ar.a1 dig.a1 euphr.a1 ferr-m.aut02 gnaph.a1
helon.clm hep.h2 ip.a3 kali-bi.a1 kali-br.hr1 kali-cy.a1 kalis.br3,k2 lac-d.al2 mand.jl1 myric.a1 nat-c.fr1,hr1,yl1 nat-s.a1
nux-v.hr1 plan.a1 ptel.a1 sacch-l.c1 sep.k sil.h2 spong.hr1 sulac.a1 Sulph.a1 tarent-c.mlx tub.al2 tung-met.bdx1 zinc-s.bjj1
HERING – Piora por qualquer excitação nervosa (|| Worse
from any nervous excitement. ð Headache).
MIND - AILMENTS FROM – excitement
HEAD - PAIN - excitement – after
HERING – Embotamento e baixo astral (Dull and lowspirited).
MIND – DULLNESS
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MIND - SADNESS
HERING – Attacks - Paroxismos de letargia (|| Lethargic
paroxysms).
MIND - INACTIVITY - paroxysmal
acet-ac.hr1
HERING – Tem que comer devagar, com dificuldade para
engolir (Has to eat very slowly, difficult swallowing).
MIND - SLOWNESS - eating, while
HERING – Constipação com timpanismo e estupor (||
Costiveness, with tympanitis and stupor).
MIND - STUPOR - accompanied by - constipation
acet-ac.hr1
MIND - STUPOR - accompanied by - tympanitis
acet-ac.hr1
HERING - Position and motion – Não consegue
permanecer em uma mesma posição por muito tempo (¤
Cannot remain long in same position. ð Inflammation of
bowels in dentition).
MIND – RESTLESSNESS
MIND - RESTLESSNESS - move - must constantly
HERING - Position and motion – A criança quer ser
carregada (¤ Child wants to be carried. ð Inflammation of
bowels in dentition).
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MIND - CARRIED - desire to be carried
HERING – Attacks - Paroxismos de letargia (|| Lethargic
paroxysms).
MIND - INACTIVITY - paroxysmal
acet-ac.hr1
HERING – Attacks – Paroxismos histéricos (¤ Hysteric
paroxysms).
MIND – HYSTERIA
HERING – A criança não quer ser tocada em sua cabeca
(¤ Child does not want its head touched. ð Inflammation
of bowels in dentition).
MIND - TOUCHED - aversion to be - children; in`
Um grande keynote em pediatria.
MIND - TOUCHED - aversion to be - children; in Head
acet-ac.hr1 Chin.a1
HERING – Náusea e suor; ânsia de vômito com
ansiedade; eructações ácidas (Nausea and sweat; retching
with anxiety; sour risings).
MIND - ANXIETY - retching; with
STOMACH - NAUSEA - perspiration - during
STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF – sour
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HERING – Cough – Tosse; crupe; um som oco ao inalar /
inspirar; tosse seca com opressão, mais tarde se torna
úmida com febre, dispneia intensa, emagrecimento,
diarréia, suores noturnos, edema dos pés e pernas;
excitação, com muco abundante purulento; febre
tuberculosa; ataques de frio a noite, calor, pele seca e
delírio (Cough : croupy; a hollow sound with inhalation;
dry, with oppression, later moist with fever, greater
dyspnoea, emaciation, diarrhea, night sweats, edema of
feet and legs; titillating, with much purulent sputum;
hectic fever; attacks in evening with coldness; at night,
heat, dry skin and delirium).
COUGH – CROUPY
COUGH – HOLLOW
COUGH – OPPRESSIVE
COUGH - FEVER - during - agg.
RESPIRATION - DIFFICULT - accompanied by - cough
COUGH – TITILLATING
EXPECTORATION – PURULENT
COUGH – EVENING
COUGH - INSPIRATION agg.
COUGH - COLD - air - agg.
COUGH – NIGHT
SKIN – HEAT
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MIND - DELIRIUM – night
CHILL - COLDNESS
CHILL - COLDNESS - night
HUGHES R. and DAKE J. P. – Cyclopaedia – Uma
mulher tomou um “pint” de vinagre, foi vista três horas
depois com transpiração fria, tremores e estava muito
alarmada / apavorada nto, queixoso (Woman took over a
pint of vinegar. When seen 3 hours after, was in cold
perspiration, trembling, and much alarmed).
Pint = 0,473 litro
MIND – FEAR
HUGHES R. and DAKE J. P. – Cyclopaedia – Dor muito
aguda no precórdio, gitava pela mais leve pressão feita alí
(very acute pain in praecordia, slightest pressure there
causing her to shriek out).
CHEST - PAIN - Precordial region
MIND - SHRIEKING - pain, with the - Chest
acet-ac.hs1 zinc.h2
MIND - SHRIEKING - pain, with the - Chest pressure on the precordial region; from slightest
acet-ac.hs1
JAHR’S Manual of Practice – Somente um caso de
envenenamento fatal foi registrado, uma jovem, parecia
intoxicada / embriagada, que se quexava de dor aguda,
convulsão violenta. Tomou uma forma muito diluída, em
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doses moderadas, e mostrou-se revigorada / reanimada,
sempre com sede, com uma diminuição do calor vital, o
pulso diminuiu, com aumento da urina. Efeitos gerais,
com diminuição da força vital e se mostrou como um
antiflogístico. Ação local adstringente. Usado
habitualmente produz uma digestão fraca, seguida de
tuberculose. Diz-se que em doses prolongadas e contínuas
leva a uma inflamação da mucosa gastro-intestinal (Only
one fatal case of poisoning with it is on record, and in that
the patient, a girl, appeared to be intoxicated, complained
of acute pain, and was violently convulsed. Swallowed in
a very dilute form, and in moderate doses, it proves
refreshing, allays thirst, diminishes preternatural heat,
lowers the pulse, and augments the urine. In its general
effects, therefore, it appears to lower the powers of life,
and to prove mildly antiphlogistic. Its local operation is
astringent. When habitually used, it appears to produce a
languor of digestion, which has been known to be
followed by tuberculosis. It is said, in long - continued
doses, to induce disease of the gastro - enteric mucous
membrane).
refreshing
Adjective
1. imparting vitality and energy; "the bracing mountain
air"
(synonym) bracing, brisk, energizing, energising, fresh,
refreshful, tonic
(similar) invigorating
2. pleasantly novel or different; "common sense of a most
refreshing sort"
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(synonym) novel
(similar) new
BOERICKE – Irritado, preocupado com seus negócios
(Irritable, worried about business affairs).
MIND - CARES, full of - business, about his
ALLEN H. C. – Keynotes – Grande prostração: após
traumatismos (sul-ac); após choques cirúrgicos; após
anestésicos (Great prostration: after injuries (Sulph. ac.);
after surgical shock; after anaesthetics).
MIND - PROSTRATION of mind - ailments from anaesthetics, after
acet-ac.al1,vml
ALLEN – Handbook – Inércia (Inertia).
MIND – INACTIVITY
BOERICKE – Irritado, preocupado com seus negócios
(Irritable, worried about business affairs).
MIND - CARES, full of - business, about his
ALLEN H. C. – Keynotes – Grande prostração: após
traumatismos (sul-ac); após choques cirúrgicos; após
anestésicos (Great prostration : after injuries (Sulph. ac.);
after surgical shock; after anaesthetics).
MIND - PROSTRATION of mind - ailments from anaesthetics, after
acet-ac.al1,vml
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KENT – acha que alguma coisa vai acontecer: queixoso
(attacks of anguish; thinks something is going to happen:
complaining).
MIND - FEAR - happen, something will
MIND – COMPLAINING
MIND - FEAR - sudden - panic attacks - respiration,
with difficult
acet-ac.vwe2 asaf.a1
LILLIENTHAL - Diarrhoea – Fezes como flocos de
espinafre; diarréria biliosa em bebês, com cólica, que não
alivia em qulquer posição; fezes corrosivas, com muco,
pequenas, frequentes, involuntárias; defeca enquanto
passam gases; dor cortante antes de defecar, angústia e
suor, dores cortantes ao defecar, tremor, tenesmo, suor;
alívio após defecar, exceto da angústia e do medo.
Diarréia por interrupção da transpiração durante o calor do
verão, com noites frias, por raiva e por susto (stools, like
chopped spinach; bilious diarrhoea of infants, with colic,
which no position relieves; corrosive and slimy stools,
small, frequent, involuntary; stool when passing flatus;
before stool cutting pain, anguish and sweat, during stool
cutting pains, trembling, tenesmus, sweat; after stool
relief, except the anguish and fear. Diarrhoea from
checked perspiration during heat of summer, with cold
nights, from anger and fright).
STOOL - GREEN - spinach in flakes; like
RECTUM - DIARRHEA – bilious
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RECTUM - DIARRHEA - children; in – infants
STOOL – ACRID
STOOL – FREQUENT
STOOL - SMALL quantity
RECTUM - INVOLUNTARY stool
ABDOMEN - PAIN - stool - before - cutting pain
RECTUM - PAIN - stool - during - agg. - cutting pain
RECTUM - PAIN – tenesmus
GENERALS - TREMBLING - Externally - stool - during
- agg.
PERSPIRATION - STOOL - during - agg.
RECTUM - DIARRHEA – summer
RECTUM - DIARRHEA - perspiration - suppressed
perspiration; from
RECTUM - DIARRHEA - anger; after
RECTUM - DIARRHEA - fright; after
PERSPIRATION - STOOL - before
MIND - ANGUISH - perspiration – during
MIND - ANGUISH - fear; with
MIND - ANGUISH - stool - before
RECTUM - STOOL - after - amel.
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acet-ac.ll1
RECTUM - PAIN - tenesmus - stool - during
acet-ac.ll1 merc-v.al1
ABDOMEN - PAIN - cramping - position relieves;
which no
acet-ac.ll1
LILLIENTHAL – Fever – Febre com delírio violento, fala
incoerente, com abdome distendido e constipação
obstinada ou borborignos nos intestinos, cólica e diarréia,
seguida de estupor, interrompida por delírio falante; febre
pútrida, lenta, com suores noturnos. Sede intensa de água
com passagem de grande quantidade de urina; vomita toda
a comida; diarréia abundante muito debilitante nos últimos
estágios da febre; respiração difícil no primeiro estágio;
grande debilidade e prostração (Fever with violent
delirium, incoherent talking, with distended abdomen
and obstinate constipation or with rumbling of bowels,
colic and diarrhoea, followed by stupor, interrupted by
delirious talking; slow, putrid fever with night-sweats
Intense thirst for water with passing large quantities of
urine; vomiting of all nourishment; profuse, very
weakening diarrhoea in later stages of fever; febrile
oppressed breathing during first stage; great debility and
prostration).
MIND - SPEECH – nonsensical
MIND - SPEECH – delirious
RECTUM - DIARRHEA - fever - during - agg.
Matéria Médica Homeopática
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FEVER - DRY heat - Skin; with dry
RESPIRATION - DIFFICULT - accompanied by - fever;
intense
VAN VOENSEL E - Radar keynotes – Medo de
estranhos, de água. – Ataques de pânico atormentadores
com sufoco (Fear of strangers, water. - Tormenting panicattacks with feeling of suffocation).
MIND - FEAR - strangers, of - vwe2
MIND - FEAR - water, of - vwe2
MIND - FEAR – sudden – vwe2
MIND - FEAR - sudden - panic attacks
MIND - FEAR - sudden - panic attacks - respiration,
with difficult
acet-ac.vwe2 asaf.a1
VITHOULKAS – Desenvolve medo, principalmente medo
de gente, de estranhos que se aproximam medo que algo
calamitoso / desastroso venha a acontecer, medo de agua.
Podem sofrem de ataques de angústia durante os quais se
sentem incapazes de respirar. Suspiros (They develop
fears, especially fear of people, fear of strangers coming
near them, fear that something calamitous will happen,
fear of water. They may suffer from attacks of anguish,
during which they feel unable to breathe. Sighing).
MIND - FEAR - approaching; of - others; of
MIND - ANGUISH - respiration, preventing
Matéria Médica Homeopática
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VITHOULKAS – Estes pacientes sofrem as
consequências de mágoa e raiva (These patients will have
consequences from grief and vexation).
MIND - AILMENTS FROM – grief
MIND - AILMENTS FROM – anger
VERMEULEIN – Concordant Mat Med – Transtornos por
excitação emocional (Ailments after emotional
excitement).
MIND - AILMENTS FROM - excitement - emotional
CLARKE – Grita por água à noite (Shrieks for water at
night).
STOMACH - THIRST – night
MIND - SHRIEKING - water at night; for
acet-ac.c1
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Sede excessiva,
ardente, deseja água e tem aversão a todas as outras
bebidas (Excessive, burning thirst, with desire for water
and aversion to all other drinks).
STOMACH - THIRST - burning, vehement
GENERALS - FOOD and DRINKS - water – desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - drinks – aversion
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Ansiedade a
respeito de sua família. Distúrbios por preocupações
Matéria Médica Homeopática
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antecipatórias. Cheio de preocupações (Anxiety about his
family. Borrows trouble. Full of cares).
to borrow trouble preocupar-se por antecipação
MIND - ANXIETY - anticipation; from
MIND - AILMENTS FROM - anticipation
MIND - ANXIETY - family; about his
MIND - CARES, full of
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Sensação de um
bolo na garganta depois de tomar bebidas frias; bebidas
frias = diarréia. Acha que está embriagado. O medo faz
com que vá de um lugar para outro, durante a dispnéia;
com queixas hepaticas (sensation of lump in throat after
cold drinks; cold drinks = diarrhoea. Delusion he is drunk.
Fear, driving him from place to place, in dyspnoea; in liver
complaints).
MIND - DELUSIONS - drunk - is drunk; he
MIND - RESTLESSNESS - drives him from place to
place
RESPIRATION - DIFFICULT - restlessness; with
MIND - RESTLESSNESS - fear; from
THROAT - LUMP; sensation of a
THROAT - LUMP; sensation of a - cold - drinks - agg.
RECTUM - DIARRHEA - drinking - after - agg. - cold
drinks
Matéria Médica Homeopática
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acet-ac.vml3
KULKARNI V. – Gynaecologic – esquece os próprios
parentes. Irritabilidade (forgets her own relatives.
Complains about everything. Irritability).
MIND – FORGETFUL
MIND - MEMORY - weakness of memory - family; for
MIND - COMPLAINING - everything; about
acet-ac.kkv1
MORRISON – Desktop – Inquietação e medo por deitar
de costas (Restlessness and fear from lying on the back).
MIND - RESTLESSNESS - lying, while - back; on
acet-ac.mrr5
MIND - FEAR - lying - back; from lying on the
acet-ac.mrr5
VITHOULKAS – Desenvolve medo, principalmente de
gente, da aproximação de estranhos, medo que algo
calamitoso / desastroso possa acontecer. Sofrem de
ataques de angústia durante os quais ficam incapazes de
respirar. (They develop fears, especially fear of people,
fear of strangers coming near them, fear that something
calamitous will happen. They may suffer from attacks of
anguish, during which they feel unable to breathe).
MIND - FEAR - approaching; of - others; of
MIND - ANGUISH - respiration, preventing
Matéria Médica Homeopática
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VITHOULKAS – Sofrem em consequência de mágoa e
raiva (These patients will have consequences from grief
and vexation).
MIND - AILMENTS FROM – grief
MIND - AILMENTS FROM - anger
VERMEULEIN – Concordant Mat Med – Transtornos por
excitação emocional (Ailments after emotional
excitement).
MIND - AILMENTS FROM - excitement – emotional
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Ansiedade a
respeito da sua família. Preocupado (Anxiety about his
family. Full of cares).
MIND - ANXIETY - anticipation; from
MIND - AILMENTS FROM - anticipation
MIND - ANXIETY - family; about his
MIND - CARES, full of
VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Sede excessiva,
ardente, deseja água e tem aversão a todas as outras
bebidas (Excessive, burning thirst, with desire for water
and aversion to all other drinks).
STOMACH - THIRST - burning, vehement
GENERALS - FOOD and DRINKS - water – desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - drinks – aversion
Matéria Médica Homeopática
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VERMEULEIN – Synoptic Mat Med – Sensação de um
bolo na garganta após bebidas frias; bebida fria = diarréia.
Acredita que está embriagado. O medo faz com que vá de
um lugar para outro, durante a dispnéia; com queixas
hepáticas (sensation of lump in throat after cold drinks;
cold drinks = diarrhoea. Delusion he is drunk. Fear,
driving him from place to place, in dyspnoea; in liver
complaints).
MIND - DELUSIONS - drunk - is drunk; he
MIND - RESTLESSNESS - drives him from place to
place
RESPIRATION - DIFFICULT - restlessness; with
MIND - RESTLESSNESS - fear; from
THROAT - LUMP; sensation of a
THROAT - LUMP; sensation of a - cold - drinks - agg.
RECTUM - DIARRHEA - drinking - after - agg. - cold
drinks
acet-ac.vml3
KULKARNI V. – Gynaecologic – Esquece dos seus
próprios parentes. Queixa-se de tudo (Forgets her own
relatives. Complains about everything).
MIND – FORGETFUL
MIND - MEMORY - weakness of memory - family; for
MIND - COMPLAINING - everything; about
Matéria Médica Homeopática
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acet-ac.kkv1
SNELLING symptomatology - Clinical Remarks. –
Mostrou-se curativo em mania com excitação cerebral.
MIND – MANIA slf
MIND - AILMENTS FROM - fright - children; in excitable; highly
VAN VOENSEL E - Radar keynotes – Medo de
estranhos, de água. – Ataques de pânico atormentadores
com sufoco (Fear of strangers, water. - Tormenting panicattacks with feeling of suffocation).
MIND - FEAR - strangers, of - vwe2
MIND - FEAR - water, of - vwe2
MIND - FEAR – sudden – vwe2
MIND - FEAR - sudden - panic attacks
Generalidades
VERMEULEIN – Concordant Mat Med – Doença de
Werlhof (Werlhof's disease).
GENERALS - PURPURA IDIOPATHIC
THROMBOCYTOPENIC
Werlhof's disease
Noun
1. purpura associated with a reduction in circulating blood
platelets which can result from a variety of factors
Matéria Médica Homeopática
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(synonym) thrombocytopenic purpura, idiopathic
thrombocytopenic purpura, purpura hemorrhagica
ALLEN – Convulsões intensas (* Strong convulsions).
GENERALS – CONVULSIONS
GENERALS - CONVULSIONS – violent
ALLEN – Convulsões e insensibilidade / com ausência de
consciência (Convulsions and insensibility).
GENERALS - CONVULSIONS - consciousness –
without
ALLEN – Convulsões fatais intensas com dor no
estômago (Violent fatal convulsions, with pain in
stomach).
GENERALS - CONVULSIONS - pain - Stomach; in
acet-ac.a1
ALLEN – Prostração das forças (Prostration of strength).
GENERALS - WEAKNESS
ALLEN – Espasmos com grande debilidade (Spasms with
great debility).
GENERALS - CONVULSIONS - weakness; during
ALLEN –Tremor da cabeça aos pés (Trembling from head
to foot).
GENERALS - TREMBLING – Externally
ALLEN – Paralisia (Paralysis).
Matéria Médica Homeopática
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GENERALS - PARALYSIS
ALLEN – Desmaios (Fainting-fits).
GENERALS – FAINTNESS
ALLEN – Sensação de opressão e peso (Sense of
oppression and heaviness).
GENERALS – HEAVINESS
ALLEN – Magreza (Leanness).
GENERALS - LEAN people
ALLEN – Seu corpo perde peso (*Her body wastes).
wastes vt+vi 1 desperdiçar, dissipar, esbanjar. 2 perder,
não aproveitar. he is wasted / ele não está sendo
aproveitado, está em lugar errado. 3 gastar, consumir,
destruir. 4 desgastar. 5 arruinar, estragar. 6 corroer
(ondas). 7 assolar, devastar (guerra). 8 enfraquecer,
debilitar, definhar, abater, mirrar. •
GENERALS – EMACIATION
ALLEN – Atrofia (Atrophy).
GENERALS – ATROPHY
ALLEN – Hemorragia (Hemorrhage).
GENERALS – HEMORRHAGE
ALLEN – Anasarca geral (General anasarca).
GENERALS - DROPSY - external dropsy
Matéria Médica Homeopática
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ALLEN – Diminuição da sensibilidade na superfície do
corpo (Diminished sensibility of the surface of the body,).
SKIN - SENSITIVENESS – diminished
ALLEN – Pulso cheio, 96 (Pulse full, 96).
GENERALS - PULSE – full
GENERALS - PULSE – frequent
ALLEN – Pulso muito fraco e pequeno, contraído ou
diminuído (Pulse very weak and small, contracted or
diminished).
GENERALS - PULSE – weak
GENERALS - PULSE – small
HERING – Diabete (Diabetes).
GENERALS - DIABETES MELLITUS
HERING – Pancadas ou torções se aparece um calor seco
depois (Bruises or sprains, if dry heat follows).
FEVER - DRY heat
FEVER - DRY heat - bruises or sprains; after
GENERALS – INJURIES
GENERALS - INJURIES - sprains
GENERALS - HEAT - Affected parts - bruises or
sprains; after
acet-ac.hr1
Matéria Médica Homeopática
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GENERALS – EMACIATION
HERING – Grande prostração após traumatismos;
choques (Great prostration after injuries; shock).
GENERALS - WEAKNESS - injuries – from
HERING – Prostração e claudicação / vacilação
(Prostration and lameness).
GENERALS - LAME feeling
HERING – Morte aparente (¤ Apparent death).
GENERALS - DEATH APPARENT
HERING – Espasmos: insensibilidade com grande
fraquezia; histéricos (Spasms: with insensibility; with
great debility; hysterical).
GENERALS - CONVULSIONS – hysterical
HERING – Ebulições (¤ Ebullitions).
GENERALS - ORGASM of BLOOD
HERING – Hemorragias do nariz, pulmões, estômago,
útero, hemorragias passivas (Hemorrhages from nose,
lungs, stomach, bowels, uterus; also passive hemorrhages).
GENERALS - HEMORRHAGE - passive, oozing
HERING – O sangue coagula nas veias (Blood coagulated
in veins).
GENERALS - THROMBOSIS
Matéria Médica Homeopática
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GENERALS - INFLAMMATION - Blood vessels –
Veins
HERING – Vasos sanguíneos contraídos (Blood-vessels
contracted).
GENERALS - BLOOD VESSELS – constriction
HERING – Inchaços varicosos (||Varicose swellings).
GENERALS - VARICOSE veins
GENERALS - VARICOSE veins – swollen
HERING – Clorose; anemia; perda de peso; grande
emagrecimento (Chlorosis; anaemia; wasting away; great
emaciation).
GENERALS – ANEMIA
BOERICKE – Anemia em mães que amamentam
(Anaemia of nursing mothers).
GENERALS - ANEMIA - nursing mothers
acet-ac.br1
HERING – Impede que engorde, mas pode levar a um
marasmo fatal (Prevents corpulency, but may superinduce
fatal marasmus).
GENERALS – EMACIATION
HERING – Dissolve células de câncer (Dissolves cancer
cells).
GENERALS - CANCEROUS affections
Matéria Médica Homeopática
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HERING – Escorbuto (Scurvy).
GENERALS - SCURVY, scorbutus
HERING – Separa seqüestros de osso novo (Separates
sequestrum from new bone).
GENERALS - BONES; complaints of
sequestrum
n. piece of tissue (especially bone) that has detached from
the surrounding healthy tissue (Medicine)
BOERICKE – Câncro duro (* Hard chancre).
GENERALS – CHANCRE
BLACKWOOD A. L. – Diabete insípida, pele seca e
quente (Diabetes insipidus and a dry, hot skin).
GENERALS - DIABETES INSIPIDUS
GUERNSEY W. J. – The Homeopathic Terapeutics of
Haemorrhoids – Edema com diarrréia (Oedema with
diarrhea).
GENERALS - SWELLING - puffy, edematous accompanied by - diarrhea
acet-ac.gsw2
MATHUR K. N. – Systematic Mat Med – Desmaios em
moças fracas, anêmicas (Fainting spells in weak anaemic
girls).
GENERALS - FAINTNESS - anemia, in
Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

67

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

GENERALS - FAINTNESS - weakness; from
PIERCE WILLARD Ide – Plain Talk in Mat Med –
Descargas abundantes de todas as secreções, incluindo
saliva, urina, fezes, fluxo menstrual e suor (profuse
discharge of all secretions, including saliva, urine, faeces,
menstrual flow and sweat).
GENERALS - DISCHARGES – profuse
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Edema geralizado após sangramento excessivo ou diarréia
(There is general oedema after excessive bleeding or
diarrhea).
GENERALS - DROPSY - loss of fluids; from
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med – O
paciente sente calafrios e evita comida e bebida fria (The
patient feels chilliness and avoids cold food and drink).
CHILL - CHILL in general
GENERALS - FOOD and DRINKS - cold drink, cold
water – aversion
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med – O
sangramento pela vagina é associado com cãibra no
abdome inferior, alivia por deitar sobre o abdome
(Bleeding per vagina is associated with griping pain in
lower abdomen which is relieved by lying on abdomen).
ABDOMEN - PAIN - Lower abdomen
ABDOMEN - PAIN - Lower abdomen – cramping
Matéria Médica Homeopática
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FEMALE GENITALIA/SEX - METRORRHAGIA accompanied by – pain
FEMALE GENITALIA/SEX - METRORRHAGIA accompanied by - pain - cramping in lower Abdomen
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Paciente elimina fezes mucosas e esverdeadas
acompanhadas de gases, sem cheiro (Patient passes green
and slimy matters which come with an explosion of
odourless wind).
RECTUM - FLATUS - stool – during
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med – Pele
seca durante a febre (Skin is dry during fever).
SKIN - DRY - fever; during
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Calafrios, o paciente quer se cobrir (There is chilliness and
the patient wants to be covered).
GENERALS - COVERS - amel. - desire for; and
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –o
paciente deseja comida e bebida quente (the patient wants
warm food and drink).
GENERALS - FOOD and DRINKS - warm food – desire
GENERALS - FOOD and DRINKS - warm drinks –
desire
SNELLING symptomatology - Clinical Remarks. – Dr.
Parrot tratou com sucesso diarréia acompanhada de febre
Matéria Médica Homeopática
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tifóide usando vinagre diluído; também diarréia com dor
na região gástrica, boreborigmo e delírio; também
constipação com abdome timpânico e estupor; dores de
cólica no abdome de vários anos, com dificuldade para
respirar, insônia, vômito depois de cada refeição,visão
impedida e humor irritado; seis casos de ascite seguidos de
febre escarlate intermitente (Dr. Parrot has treated,
successfully, diarrhoea accompanying typhus fever with
diluted Vinegar; also diarrhoea with pain in the gastric
region, rumbling, and delirium; also constipation with
tympanitic abdomen and stupor; also griping pains in the
abdomen of several years' standing, with difficulty of
breathing, sleeplessness, vomiting after every meal,
impaired sight, and irritable mood; also six cases of ascites
following intermittent and scarlet fevers).
RESPIRATION - DIFFICULT - accompanied by Abdomen; pain in
acet-ac.slf
Upper Extremities – Diminuição do poder / força muscular
dos braços e mãos; sensação de paralisia nos punhos e
mãos, frio e pontadas nas mãos (Diminished muscular
power of the arms and hands; paralytic sensation in the
wrists and hands; coldness and prickling in the hands).
EXTREMITIES - PARALYSIS - sensation of - Wrists
acet-ac.slf
Vertigem
ALLEN – Tontura (Giddiness).
Matéria Médica Homeopática
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VERTIGO - VERTIGO
HERING – Vertigem, com fraqueza e desmaio (|| Vertigo,
with feebleness and fainting).
GENERALS - WEAKNESS - vertigo; with
GENERALS - FAINTNESS - vertigo; with
LIPPE A. VON – Keynotes – Vertigem durante a dor de
cabeça (Vertigo during headache).
VERTIGO - ACCOMPANIED BY - Head - pain in head\
Cabeça
ALLEN – Peso na cabeça, com sensação de embriaguês /
intoxicação (Heaviness in head, with sense of
intoxication).
HEAD – HEAVINESS
HEAD - INTOXICATION - as from
ALLEN – Indícios de excitação vascular cerebral
(Indications of vascular excitement in brain).
HEAD - CONGESTION
HERING – Tontura, sintomas de congestão cerebral (||
Giddiness, symptoms of cerebral congestion. ð
Headache).
VERTIGO - CONGESTION; from
ALLEN – Dor embotada na testa e no vértice (Dull pains
in forehead and vertex).
Matéria Médica Homeopática
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HEAD - PAIN – Vertex
HEAD - PAIN - Forehead
HEAD - PAIN - dull pain
HEAD - PAIN - Forehead - dull pain
HEAD - PAIN - Vertex - dull pain
ALLEN – Dor embotada confusa acima da região frontal
(Confused dull aching over frontal regions (nervous
cephalalgia)).
HEAD - PAIN - dull pain
HEAD - PAIN – nervous
ALLEN – Dor embotada na testa do lado direito em um
ponto próximo ao centro do osso, externamente, e depois
uma dor leve do lado esquerdo (Dull aching in right
forehead, at a spot near the ossific centre, externally, and
afterwards slightly on the left side).
HEAD - PAIN - Forehead – right
HEAD - PAIN - Forehead – left
HEAD - PAIN - Forehead - Spot; in a
ALLEN – Dores em pontada através das têmporas
(Shooting pains through the temples).
HEAD - PAIN - Temples - shooting pain
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ALLEN – Distensão do vasos temporais com aumento de
calor na cabeça (Distension of temporal blood vessels,
with increased heat of head).
HEAD – HEAT
HEAD - DISTENSION - Veins - Temporal
acet-ac.a1
HERING – O sangue aflui para a cabeça com delírio
(Blood rushes to head, with delirium).
HEAD - CONGESTION - blood rushes to
acet-ac.hr1
HEAD - CONGESTION - blood rushes to - delirium;
with
acet-ac.hr1
HERING – Dor de cabeça nervosa provocada por abuso
de estimulantes narcóticos ou por irritação gástrica crônica
(Nervous headache, caused by abuse of narcotic stimulants
or by chronic gastric irritation).
HEAD - PAIN - narcotics, after abuse of
HEAD - PAIN - gastric
HEAD - PAIN - stomach; as from
acet-ac.hr1
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HERING – Dor de cabeça por abuso de tabaco, ópio, café
ou álcool (Headache from abuse of tobacco, opium, coffee
or alcohol).
HEAD - PAIN - coffee - agg.
HEAD - PAIN - spirituous liquors – from
HEAD - PAIN - opium, from abuse of
MIND - AILMENTS FROM - fright - children; in excitable; highly
HEAD - PAIN - tobacco; from
acet-ac.hr1
HERING – Manchas vermelhas no couro cabeludo,
crostas entre os cabelos (Red patches on scalp, crusts
between hair).
HEAD - ERUPTIONS - scales – patches
HEAD - ERUPTIONS - crusts, scabs
HEAD - ERUPTIONS - red - patches
acet-ac.hr1
HERING – Cabelo eriçado (Hair bristles).
HEAD - HAIR - bristling
HERING – Graves paroxismos de dor de cabeça (Severe
paroxysmal headache).
HEAD - PAIN – paroxysmal
Matéria Médica Homeopática
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Olhos
ALLEN – Olhos afundados, rodeados de círculos
azulados (Eyes sunken and surrounded by a dark circle).
EYE - SUNKEN
FACE - DISCOLORATION - bluish - Eyes - Around;
circles
ALLEN – Grande derramamento de lágrimas (Great flow
of tears).
EYE - LACHRYMATION
EYE - LACHRYMATION – profuse
ALLEN – Pupilas dilatadas (Pupils dilated).
EYE - PUPILS – dilated (=mydriasis)
ALLEN – Fisionomia selvagem (Wildness of
countenance).
EYE - WILD look
HERING – Visão fraca (|| Weak sight. ð Liver complaint).
VISION – WEAK
HERING – Globos oculares protusos (Protruding
eyeballs).
EYE – PROTRUSION
HERING – Conjuntiva inflamada com acidez no estômago
(Conjunctiva inflamed, accompanied by sour stomach). `
Matéria Médica Homeopática
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EYE - INFLAMMATION – Conjunctiva
EYE - INFLAMMATION - Conjunctiva accompanied by - Stomach, sour
acet-ac.hr1
LILIENTHAL – Conjuntivite - Ophthalmia – Conjuntivite
crupal, membranas densas, amarelo claras, flexíveis,
intimamente aderidas aos tecidos dos olhos; pálpebras
edemaciadas e vermelhas (Croupous conjunctivitis,
membranes dense, yellow-white, tough, closely adherent
upon the tissues of eye; lids oedematous and red).
Adherent
Adjective
1. sticking fast
(similar) adhesive
Atrvés do sintoma de Kaali-bi em que suas secreções são
muito aderentes, constatamos que eles são muito apegados
aos seus filhos, constatamos que acet-ac também é muito
unido / aderido aos seus filhos.
EYE - SWELLING – Lids
EYE - DISCOLORATION - red – Lids
EYE - INFLAMMATION - Conjunctiva – croupous
EYE - INFLAMMATION - Conjunctiva - croupous membranes adherent upon the tissues of the eyes
acet-ac.ll1
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MOFFAT J. L. – Homeopathic Therapeutic in
Ophtalmology – Tem-se mostrado de valor na conjuntivite
crupal (não diftérica ) com falsas membranas intimamente
aderidas, flexíveis, densas, amarelo claras, que não
deixam escaras, não penetram profundamente (Has
proved of value in croupous conjunctivitis (not
diphtheritic) with closely adherent; tough, dense,
yellowish-white false membrane which leaves no scars
and does not penetrate deeply).
EYE - INFLAMMATION - Conjunctiva - croupous - not
diphteric
EYE - INFLAMMATION - Conjunctiva - croupous membranes adherent upon the tissues of the eyes - false
acet-ac.mfj1
MOFFAT J. L. – Homeopathic Therapeutic in
Ophtalmology – As pálpebras superiors caem sobre as
inferiores, em nennhum momento se acham infiltradas e
inflexíveis (the upper lids hangs down over the lower, and
at no time are they rigidly infiltrated).
EYE - SWELLING - Lids – Upper
EYE - FALLING - Lids; of - Upper lids hang down
over the lower
acet-ac.mfj1
Nariz
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HERING – Epistaxe, principalmente provocada por
quedas ou pancadas (Nosebleed, especially from a fall or
blow).
NOSE – EPISTAXIS
NOSE - EPISTAXIS - blow; from a
NOSE - EPISTAXIS - fall; from a
HERING – Tendência a ataques frequentes de catarro
(Liable to frequent catarrhal attacks).
NOSE – CATARRH
NOSE - CATARRH - recurrent
Face
ALLEN – Face pálida e cerosa (Face pale and waxen).
FACE - DISCOLORATION – pale
FACE - WAXY
ALLEN – Rubor vermelho brilhante nas duas bochechas
com pontos de transpiração na testa (Bright red flush on
both cheeks and spots of perspiration on the forehead
(from drinking vinegar)).
FACE - DISCOLORATION – red
FACE - DISCOLORATION - red - bright red
FACE - DISCOLORATION - red – Cheeks
HEAD - PERSPIRATION of scalp – Forehead
Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

78

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

HEAD - PERSPIRATION of scalp - Forehead – spots
ALLEN – Rubor brilhante e quente nas bochechas,
principalmente na esquerda (Bright flush and heat on both
cheeks, especially on the left (from drinking vinegar)).
FACE - DISCOLORATION - red – Cheeks
FACE - DISCOLORATION - red - Cheeks - left
FACE - DISCOLORATION - red - left
FACE - HEAT – Cheeks
FACE - HEAT - Cheeks - left
HERING – Face pálida, cerosa, emagrecida (¤ Face pale,
waxen, emaciated. ð Dropsy).
FACE – EMACIATION
HERING – Uma bochecha vermelha e a outra pálida (¤
One cheek red, the other pale. ð Inflammation of bowels in
dentition).
FACE - DISCOLORATION - red - Cheeks - one side
HERING – Bochecha esquerda vermelha brilhante durante
a febre ( || Left cheek bright red with fever. ð Croup).
FACE - DISCOLORATION - red - Cheeks - left
FACE - DISCOLORATION - red - Cheeks - left - fever;
during

Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

79

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

HERING – Os Lábios ficam com um vermelho escuro /
violeta; a pele se desprende em flocos (Lips: become of a
deep purple tint; peel off in flakes).
FACE - DISCOLORATION - bluish - purple – Lips
FACE - PEELING off of lips
HERING – Dor na parte superior da articulação da
mandíbula; < pela pressão e pelo movimento (Aching in
upper part of joint of jaw; agg from pressure and motion).
FACE - PAIN - Jaws – Joints
FACE - PAIN - Jaws - Joints - motion agg.
FACE - PAIN - Jaws - Joints - pressure - agg.
acet-ac.hr1
ALLEN – A qualquer hora que toma vinagre sua face se
torna vermelha e sente calor com suor (Whenever she
takes vinegar her face gets red and feels hot, with
perspiration on it).
FACE – HEAT
FACE - DISCOLORATION – red
FACE - DISCOLORATION - red - heat - with
FACE - DISCOLORATION - red - perspiration,
during
acet-ac.a1 chinin-s.vml
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HERING – Glândulas sob a língua e a mandíbula inferior
incham, ficam doloridas ao toque (Glands under tongue
and lower jaw swollen, sore to touch).
FACE - SWELLING - Sublingual gland
FACE - SWELLING - Submaxillary glands
FACE - PAIN - Sublingual glands
FACE - PAIN - Sublingual glands - sore to touch
FACE - PAIN - Submaxillary glands – sore
FACE - PAIN - Submaxillary glands - sore - touch
BOERICKE – Epitelioma do lábio (Epithelioma of lip).
FACE - TUMOR - Lip; epithelioma of
acet-ac.br1
FACE - PAIN - Jaws - Point of - left
acet-ac.br1
HERNG – Odor ofensivo (Foul breath).
CHEVELAND C. L. – Salient Mat Med – Fisionomia
selvagem, ansiosa (Anxious wild expression of
countenance).
FACE - EXPRESSION – anxious
DEWEY W. A. - Essentials of Homeopathic Mat Med –
Em convulsões que simulam epilepsia, tétano, com
rigidez das mandíbulas e do pescoço; outro sintoma que
indica o seu uso é um gargarejo que se extende da
Matéria Médica Homeopática
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garganta para o estômago ao engolir (In convulsions
simulating epilepsy, tetanus, with stiffness about the jaws
and neck; another symptom indicating its use is a gurgling
which extends from the throat to the stomach when
swallowing).
FACE - STIFFNESS - Jaws – Lower
NECK – STIFFNESS
NECK - STIFFNESS - convulsions; during
THROAT - GURGLING; esophagus is - convulsions;
during
THROAT - GURGLING; esophagus is - swallowing agg.
GENERALS – TETANUS
BACK - STIFFNESS - Cervical region
Boca
ALLEN – Língua palida e fraca (Tongue pale and flabby).
MOUTH - FLABBY tongue
MOUTH - DISCOLORATION - Tongue - pale
ALLEN – Epitélio da boca totalmente branco (Epithelium
of the mouth quite white (chemical action)).
MOUTH - DISCOLORATION – white
HERING – Cai ao chão incosciente; espumando pela boca
(Falls to ground insensible; foaming at mouth).
GENERALS - FALL; tendency to
Matéria Médica Homeopática
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GENERALS - CONVULSIONS - falling; with
MOUTH - FROTH, foam from mouth
MOUTH - FROTH, foam from mouth - convulsions –
during
HERING – Úlceras escorbúticas (||Scorbutic ulcers).
MOUTH - ULCERS - Gums - scorbutic
HERING – Dor de dente (¤ toothache).
TEETH - PAIN
HERING – Gosto azedo / ácido (Taste sour).
MOUTH - TASTE – sour
HERING – Dor através da raiz da língua que impede a
fala e o movimento da mandíbula (Pain across root of
tongue impedes speech and motion of jaw).
MOUTH - PAIN - Tongue - Root of
MOUTH - PAIN - Tongue - Root of – Across
FACE - MOTION - jaw; of lower - agg.
MOUTH - SPEECH - difficult - pain; from - Tongue;
in root of
acet-ac.hr1
FACE - MOTION - jaw; of lower - agg. - pain in root
of Tongue; from
acet-ac.hr1
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HERING – Língua: pálida e fraca, com diminuição do
apetite, sem sede; seca e fria; vermelha, dolorida e
ardendo; pálida, inchada, protusa (Tongue: pale and
flabby, with diminished appetite and no thirst; dry and
cold; red, sore and burning; livid, swollen, protruding).
MOUTH - DISCOLORATION - Tongue - pale accompanied by - flabby tongue
MOUTH - COLDNESS – Tongue
MOUTH - DISCOLORATION - Tongue – red
MOUTH - PAIN - Tongue – sore
MOUTH - PAIN - Tongue – burning
MOUTH - SWELLING – Tongue
MOUTH - PROTRUDING - Tongue
HERING – Odor ofensivo (Foul breath).
MOUTH - ODOR – offensive
HERING – Gengivas esbranquiçadas (|| White gums).
MOUTH - DISCOLORATION - Gums – white
ALLEN H. C. – Keynotes – Salivação profusa dia e noite
(profuse salivation, day and night (Lac-ac - salivation < at
night, Merc.)).
MOUTH - SALIVATION - profuse – night
MOUTH - SALIVATION - profuse - day and night
acet-ac.al1 lac-ac.al1
Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

84

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

Garganta
HERING – Criança sedenta, que engole com certa
dificuldade, mesmo que seja apenas uma colher de chá de
agua (|| Children thirsty, but swallow with some difficulty,
even a teaspoonful of water. ð Croup).
THROAT - SWALLOWING - difficult – liquids
HERING – Tem que comer devagar, tem dificuldade para
engolir (Has to eat very slowly, difficult swallowing).
MIND - SLOWNESS - eating, while
HERING – Garganta inflamada, ulcerada (Throat
inflamed, ulcerated).
THROAT – INFLAMMATION
THROAT – ULCERS
HERING – Membranas falsas na garganta (¤ False
membranes in throat).
THROAT - MUCUS - false membrane, like
BOERICKE – Garganta dolorida, pútrida (gargarejo)
(Putrid sore throat (gargle)).
THROAT - INFLAMMATION – putrid
THROAT - PAIN – sore
CLARKE – Respiração sibilante com estertores na
garganta (Hissing respiration, with rattling in the throat).
THROAT - MUCUS – rattling
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Estômago
ALLEN – Diminuição do apetite (Diminished appetite,).
STOMACH - APPETITE – diminished
ALLEN – Falta de sede (adipsia).
STOMACH – THIRSTLESS
ALLEN – Sede intensa (* Intense thirst).
STOMACH - THIRST - extreme
ALLEN – Eructações fétidas e soluço (Eructations fetid,
and hiccough).
STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF – foul
STOMACH – HICCOUGH
STOMACH - HICCOUGH - accompanied by –
eructations
ALLEN – Náusea (Nausea).
STOMACH – NAUSEA
ALLEN – Ânsia de vômito (Retching).
STOMACH – RETCHING
ALLEN – Vomita logo depois de comer (Vomiting soon
after eating).
STOMACH - VOMITING - eating - after - agg.
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STOMACH - VOMITING - eating - after - immediately
after (agregar aur-s a1, merc-d hr1)
Obs. Até o momento o Radar não agregou acet-ac a esta
rubica que deve ser muito importante.
ALLEN – Vômitos frequentes (* Frequent vomiting).
STOMACH - VOMITING – frequent
O Radar não agregou acet-ac a esta rubrica.
ALLEN – Dor intensa e sensação de queimação no peito
e no estômago (* Violent pain and burning sensation in
regions of chest and stomach).
Acet-ac não foi agregado pelo Radar a modalidade
“violent”, muito importante por se tratar de um ácido que
provoca uma gastrite muito desagradável.
STOMACH – PAIN
STOMACH - PAIN – violent
STOMACH - PAIN - Pit of stomach
STOMACH - PAIN – burning
CHEST - PAIN – burning
THROAT - PAIN - Esophagus – burning
Obs. Como se trata de uma sensação de queimação, ao
mesmo tempo no estômago e no tórax, interpretei que
estivesse vindo também do esôfago.
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CHEST - PAIN - burning - accompanied by - Stomach;
sensation of burning in
acet-ac.a1
ALLEN – Muita dor no epigástrio (Great pain at the
scrobiculus cordis).
scrobiculus cordis = epigastric fossa = a slight
depression in the midline just below the sternum
ALLEN – Dor violenta ardente no estômago e no abdome
(Severe burning pain in stomach and in abdomen).
ABDOMEN - PAIN – burning
STOMACH - PAIN - burning - accompanied by burning in Abdomen
acet-ac.a1
ALLEN – Calor no estômago, uma cólica leve
desconfortavel, como se uma diarréia estivesse para
acontecer (Heat in the stomach, with slight colicky
uneasiness in small intestines, as of approaching
diarrhea).
STOMACH - HEAT - sensation of
ABDOMEN - PAIN – cramping
ABDOMEN - PAIN - diarrhea would come on; as if
ALLEN – Calor no estômago, com leves eructações
quentes (Heat in the stomach, with slight hot eructations).
STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF – hot
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STOMACH - HEAT - sensation of - accompanied by hot eructations
acet-ac.a1
ALLEN – Ela se queixa do estômago (* She complains of
her stomach).
STOMACH - COMPLAINTS of the stomach
ALLEN – Desarranjos crônicos do canal gastro-intestinal
(Chronic derangements of the gastro-intestinal canal).
ABDOMEN - COMPLAINTS of abdomen - chronic
acet-ac.a1
ALLEN – Sente o conteúdo do estômago como se em um
estado de fermentação, com uma agonia horrível,
atormentadora (Sensation as if the contents of the stomach
were in a state of ferment, with horrible tormenting
agony).
ferment
Noun
1. a state of agitation or turbulent change or development’
Verb
1. be in an agitated or excited state
2. work up into agitation or excitement;
Tudo leva a crer que este estado de excitação /
fermentação / agitação o leva a exaustão, é como se o seu
cérebro nunca pudesse repousar, tanto que está no
sintoma, melhora com o sono, único momento de repouso.
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STOMACH – FERMENTATION
STOMACH - FERMENTATION - agony; with
horrible tormenting
acet-ac.a1
ALLEN – Dor como se houvesse um ponto corrosivo
ulcerado no estômago, em seguida depressão e agonia
(Pain, as of ulcerative gnawing at a spot in the stomach,
following after depression and agony).
STOMACH - PAIN - gnawing pain
STOMACH - PAIN - ulcerative pain
STOMACH - PAIN - ulcerative pain - depression;
after
acet-ac.a1
STOMACH - PAIN - ulcerative pain - agony; after
acet-ac.a1
ALLEN – Tumor maligno no piloro (Scirrhus of the
pylorus).
STOMACH – CANCER
STOMACH - CANCER – Pylorus
HERING – Sede intensa, ardente, insaciável, mesmo se
toma grandes quantidades (¤ Greatest burning thirst,
insatiable even by taking large quantities).
STOMACH - THIRST - large quantities; for
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HERING – Sede intensa (¤¤ Intense thirst. ð Diabetes. ð
Dropsy. ð Chronic diarrhoea).
HERING – Sede com lábios secos, descamam em flocos
(¤¤ Thirsty with dry lips, which peel off in flakes. ð
Inflammation of bowels in dentition).
HERING – Lábios: ficam de uma cor púrpura; descamam
em flocos (Lips: become of a deep purple tint; peel off in
flakes).
FACE - PEELING off of lips
FACE - DRYNESS – Lips
HERING – Febre sem sede (|| No thirst with fever. ð
Croup).
STOMACH - THIRSTLESS - fever; during
HERING – Não consegue beber nada frio, continua no
estômago como se fosse um peso (Cannot drink anything
cold, it lies like a load in stomach).
STOMACH - HEAVINESS - cold drinks agg.; after
HERING – Melhora de uma dor abdominal por arrotar (¤
Belching amel pain in abdomen. ð Inflammation of bowels
in dentition).
ABDOMEN - PAIN - eructations - amel.
ABDOMEN - ERUCTATIONS - amel.
HERING – Náusea e suor; ânsia de vômito com
ansiedade; eructações ácidas (Nausea and sweat; retching
with anxiety; sour risings).
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MIND - ANXIETY - retching; with
STOMACH - NAUSEA - perspiration - during
HERING – Até às 24 h muita náusea; vômito de uma
substância grossa como papa com grande alívio (Towards
12 P.M. very sick; vomits a thick gruelly substance with
great relief).
STOMACH - VOMITING - amel.
STOMACH - NAUSEA – daytime
Kent não agregou acet-ac à rubrica acima.
STOMACH - VOMITING; TYPE OF - gruel, porridge
acet-ac.hr1
Obst. Talvez seja suficiente a modalidade vomit - thick
usada por Kent.
HERING – Vomita: depois de cada refeição; de sangue;
como fermento (Vomiting: after every meal; of blood;
like yeast).
STOMACH - VOMITING; TYPE OF – blood
STOMACH - VOMITING; TYPE OF - yeast-like
HERING – Uma grande dor no epigástrio; não suporta a
menor pressão (Great pain in scrobiculum; cannot bear
slightest pressure).
STOMACH - PAIN - pressure - agg.
Provavelmente também com a pressão da roupa.
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HERING – Dor intensa ardente no estômago e no peito,
em seguida um frio na pele e um suor frio na testa (Violent
burning pain in stomach and chest, followed by coldness
of skin and cold sweat on forehead).
SKIN - COLDNESS - pain, after burning in Stomach
and Chest
acet-ac.hr1
HEAD - PERSPIRATION of scalp - Forehead - pain in
stomach and chest; after burning
acet-ac.hr1
HERING – Calor como cólica desconfortável, como se
uma diarréia estivesse para acontecer (Heat with colicky
uneasiness, as if diarrhoea would follow).
STOMACH - HEAT - sensation of - accompanied by collicky uneasiness, as if diarrhea would follow
acet-ac.hr1
HERING – Uma dor ulcerativa, corrosiva em um ponto
isolado no estômago (Ulcerative gnawing at a single spot
in stomach. ð Cancer).
STOMACH - PAIN - gnawing pain - spot in a case of
cancer; at a single
acet-ac.hr1
HERING – Enrijecimento local do estômago (|| Local
indurations in stomach).
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HERING – Hipertrofia das paredes do estômago
(Hypertrophy of walls of stomach).
STOMACH - INDURATION - Walls; of the
ALLEN – Handbook – Este ácido produz diretamente uma
gastro-enterite e uma laringo-traqueite membranosa (This
acid produces directly gastro-enteritis, and also (in one
case, at least) membranous laryngo-tracheitis).
STOMACH – INFLAMMATION
ABDOMEN - INFLAMMATION – Intestines
LARYNX AND TRACHEA - INFLAMMATION –
Trachea
LARYNX AND TRACHEA - INFLAMMATION –
Larynx
ALLEN – Handbook – Perda do apetite; aversão a comida
fria; a comida salgada (Loss of appetite; aversion to cold
food; to salt food).
GENERALS - FOOD and DRINKS - salt – aversion
GENERALS - FOOD and DRINKS - cold food – aversion
STOMACH - APPETITE – wanting
ALLEN – Handbook – Mouth and stomach – Dolorida
(Soreness).
MOUTH - PAIN – sore
ALLEN – Handbook – Fermentação com aflição
(Fermentation, with distress).
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STOMACH - DISTRESS - fermentation with
STOMACH - DISTRESS
acet-ac.a2 alet.hr1 cupr-ar.a1
ALLEN – Handbook – Epigástrio doloroso a pressão
(Epigastrium painful to pressure).
STOMACH - PAIN - pressure - agg.
ALLEN – Rubor brilhante nas bochechas com pontos de
transpiração na testa (por beber vinagre) (Bright red flush
on both cheeks and spots of perspiration on the forehead
(from drinking vinegar)).
FACE - DISCOLORATION – red
FACE - DISCOLORATION - red – Cheeks
HEAD - PERSPIRATION of scalp - Forehead - spots
VERMEULEIN – Synoptic – Vômito após leite materno
(Vomiting after mother's milk).
STOMACH - VOMITING; TYPE OF - milk children; in
acet-ac.vml3 aeth.mrr1 ant-c.hr1 merc-d.hr1 sanic.bl7,pfa2
KRISHNA KUMER P – Abdome dolorido (sore
belching).
ABDOMEN - PAIN - sore
Abdome
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ALLEN – Abdome distendido (*Abdomen distende).
ABDOMEN - DISTENSION
ALLEN – Timpanite com dificuldade para respirar;
borborignos no abdome (Tympanitis, with difficulty of
breathing (from large doses); rumbling in abdomen).
ABDOMEN - DISTENSION – tympanitic
ABDOMEN – RUMBLING
RESPIRATION - DIFFICULT - flatulence; from
Obs. Acho válido agregar acet-ac ao sintoma acima.
ABDOMEN - DISTENSION - tympanitic accompanied by - respiration difficult
acet-ac.a1
RESPIRATION - DIFFICULT - fulness of stomach;
from
acet-ac.a1 carb-v.mlx crot-t.a1
ALLEN – Dor ardente grave no abdome e no estômago
(Severe burning pain in abdomen and stomach).
STOMACH - PAIN - burning - violent
acet-ac.a1
ABDOMEN - PAIN - burning - violent
acet-ac.a1
ALLEN – Cólica intestinal (Griping pain in bowels).
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ABDOMEN - PAIN – cramping
HERING – Hypochondria - Dores locais intensas (¤
Violent local pains. ð Liver complaint).
ABDOMEN - PAIN – violent
ABDOMEN - PAIN - Hypochondria
ABDOMEN - LIVER and region of liver; complaints of
HERING – Dor abdominal, borborigno, diarréia, delírio
(|| Bellyache, rumbling, diarrhoea, delirium. ð Typhus).
ABDOMEN - INFLAMMATION – Cecum
Não fica claro se é um caso de febre tifóide ou apenas
uma inflamação regional, por se encontrar associada a
estes sintomas parece se tratar de uma tiflite.
typhlitis
n. inflammation of the caecum, inflammation of the sac at
the start of the large intestine
HERING – Abdome distendido e sensível ao toque (¤
Abdomen distended and sensitive to touch. ð
Inflammation of bowels in dentition).
ABDOMEN – SENSITIVE
HERING – Abdome distendido com constipação (¤
Abdomen distended, with costiveness. ð Typhus).
ABDOMEN - DISTENSION - accompanied by –
constipation
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HERING – Ascite, com ortopnéia grave (¤ Ascites, with
violent orthopnoea).
ABDOMEN - DROPSY – ascites
RESPIRATION - DIFFICULT - lying - agg.
RESPIRATION - DIFFICULT - sitting - erect - amel.
orthopnoea
n. shortness of breath (in all positions except upright)
orthopnoea
s. ortopnéia (Patol.- dificuldade de respiração que obriga o
indivíduo a manter o tórax ereto para facilitá-la)
HERING – Hérnia encarcerada (|| Incarcerated hernia
(clysmata)).
ABDOMEN - HERNIA; ABDOMINAL
ABDOMEN - HERNIA; ABDOMINAL – strangulated
HERING – Sente o abdome como se afundado quando
deita de costas (Abdomen feels as if sunken in when lying
on back).
ABDOMEN – RETRACTION
ABDOMEN - SINKING sensation - lying on back
acet-ac.hr1
ABDOMEN - RETRACTION - lying on back
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acet-ac.hr1
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med – O
sangramento pela vagina está associado com cãibra no
abdome inferior, alivia deitando sobre o abdome (Bleeding
per vagina is associated with griping pain in lower
abdomen which is relieved by lying on abdomen).
ABDOMEN - PAIN - Lower abdomen
ABDOMEN - PAIN - Lower abdomen – cramping
FEMALE GENITALIA/SEX - METRORRHAGIA accompanied by – pain
FEMALE GENITALIA/SEX - METRORRHAGIA accompanied by - pain - cramping in lower Abdomen
Reto
ALLEN – Diarréia (Diarrhoea).
RECTUM – DIARRHEA
HERING – Fezes líquidas com dor (Liquid stools with
pain).
RECTUM - DIARRHEA – painful
HERING – Passagem de fezes verdes e mucosas junto
com uma explosão de gases, sem cheiro (¤ Passages green
and slimy come with an explosion of odorless wind. ð
Inflammation of bowels in dentition).
STOOL – GREEN
STOOL – MUCOUS
Matéria Médica Homeopática
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RECTUM - FLATUS
STOOL - FLATUS passing; when
RECTUM - FLATUS - explosive
ABDOMEN - INFLAMMATION - Intestines
HERING – Diarreia: com inchaço nas pernas e nos pés
(tuberculose); nos estágios adiantados de tifo abdominal;
crônica com sede (ascite); mais de manhã; abundante,
muita fraqueza (quinze evacuações) no décimo sétimo dia
(tifo) (¤¤ Diarrhoea: with swelling of legs and feet
(phthisis); in later stages of abdominal typhus; chronic
with thirst (ascites); more in morning; profuse, very
weakening (fifteen passages) on seventeenth day
(typhus)).
RECTUM - DIARRHEA – chronic
RECTUM - DIARRHEA – morning
RECTUM - DIARRHEA - excessive
STOOL – COPIOUS
GENERALS - WEAKNESS - diarrhea - from
HERING – Constipação crônica (¤ chronic constipation).
RECTUM - CONSTIPATION - chronic
HERING – Sangramento hemorroidal abundante (Profuse
hemorrhoidal bleeding).
RECTUM – HEMORRHOIDS
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RECTUM - HEMORRHAGE from anus – copious
RECTUM - HEMORRHAGE from anus hemorrhoids, in
acal.~lmhi acet-ac.hr1
HERING – Hemorragia dos intestinos, depois de
metrorragia suprimida (Hemorrhage from bowels, after
checked metrorrhagia).
RECTUM - HEMORRHAGE from anus - menses suppressed menses; from
NOSE - EPISTAXIS - menses - suppressed menses; from
HERING – Ascaridíase (¤ Ascarides).
RECTUM - WORMS - complaints of worms – pinworms
ALLEN – Diarréia, com inchaço dos pés e pernas
(Diarrhoea, with swelling of the feet and legs).
EXTREMITIES - SWELLING – Feet
EXTREMITIES - SWELLING – Legs
EXTREMITIES - SWELLING - Feet - diarrhoea; with
acet-ac.a1
EXTREMITIES - SWELLING - Legs - diarrhoea;
with
acet-ac.a1
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ALLEN – Diarréia, com cólica, sensibilidade abdominal
(Diarrhoea, with colic pains and tenderness of the
abdomen to touch).
ABDOMEN - PAIN - touch - agg.
RECTUM - DIARRHEA - accompanied by - colic and
tenderness of the abdomen to touch; with
acet-ac.a1
BURNET J. C. – Diseases of the Veins – Doença maligna
do reto (malignant disease of rectum).
GENERALS - MALIGNANT disease processes
RECTUM - MALIGNANT disease
CLARKE – Grand Characteristics of the Mat Med –
Diarréia durante a tuberculose (Phthisis, diarrhoea in).
RECTUM - DIARRHEA - phthisis, in
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med –
Paciente elimina fezes com muco, esverdeadas
acompanhadas de gases, sem cheiro (Patient passes green
and slimy matters which come with an explosion of
odourless wind).
RECTUM - FLATUS - stool – during
Fezes
ALLEN – Diarréia aquosa (Watery diarrhea).
STOOL – WATERY
Matéria Médica Homeopática
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ALLEN – Diarréia líquida (Liquid diarrhea).
ALLEN – Fezes diarréicas (Diarrhoeic stools).
STOOL – THIN
ALLEN – Diarréia com material indigesto (Diarrhoea of
physical subjects).
STOOL – UNDIGESTED
ALLEN – Descargas sanguinolentas dos intestinos
(Bloody discharges from bowels).
STOOL – BLOODY
RECTUM - HEMORRHAGE from anus
Órgãos urinários
ALLEN – Urina aumentada (Urine increased).
URINE – COPIOUS
GUERNSEY W. J. – The Homeopathic Therapeutics of
Haemorrhoids – Passagem de grande quantidade de urina
pálida dia e noite (Passes large quantities of pale urine day
and night).
URINE - COPIOUS - day and night
acet-ac.gsw2
ALLEN – Aumento da urina de cor clara (Urine increased
in quantity and of a lighter color).
URINE - COLOR – pale
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ALLEN – A secreção tem o cheiro da droga (The
secretions smell of the drug).
URINE - ODOR - acrid, pungent
ALLEN – Urina turva (Urine cloudy).
URINE – CLOUDY
HERING – Urina: com açúcar aumentado, com depósitos
de fosfato (Urine: with increased sweat; cloudy, with
phosphatic deposits).
URINE – SUGAR
URINE - SEDIMENT - phosphates
RECKEWEG – Esteatorréia e sangramento intestinal
(Steatorrhea and intestinal bleeding).
STOOL - FATTY, greasy
Masculino
HERING – Ejaculações noturnas debilitantes (¤ Very
weakening nightly emissions).
MALE GENITALIA/SEX - POLLUTIONS – night
MALE GENITALIA/SEX - POLLUTIONS - weak man;
in a
GENERALS - WEAKNESS - pollution; nocturnal - after
HERING – O esperma passa durante a defecação (Semen
passes at stool).
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MALE GENITALIA/SEX - POLLUTIONS - stool during - agg.
HERING – Partes masculinas ruborizadas e suadas (Male
parts flush and sweat).
MALE GENITALIA/SEX - HEAT
MALE GENITALIA/SEX – PERSPIRATION
KENT – Fraqueza devido às perdas seminais; genitais
relaxados (Weakness with seminal losses; relaxed
genitals).
MALE GENITALIA/SEX – RELAXED
GENERALS - WEAKNESS - seminal losses; with
acet-ac.k2
CLARKE – Paixão / desejo sexual, mas com ereção fraca
(Sexual passion, but feeble erection).
MALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE increased - erections - with - incomplete
GUERNSEY H. N. – Keynotes - Male: Prepúcio espesso,
fissurado, não pode ser retraído e coça terrivelmente
(Prepuce thickened, fissured, can't be retracted and itches
fearfully).
MALE GENITALIA/SEX - THICKENING - Penis –
Prepuce
MALE GENITALIA/SEX - ITCHING - Penis – Prepuce
MALE GENITALIA/SEX - CRACKS - Penis – Prepuce
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fissure
v. crack; cleave; split; groove; divide, separate; be divided;
be split; break open
Obs. O Radar criou a rubrica abaixo, que me parece
desnecessária, pois crack significa a mesma coisa.
MALE GENITALIA/SEX - FISSURES - Penis Prepuce
acet-ac.gsy1
Feminino
HERING – Metrorragia (¤¤ Metrorrhagia).
FEMALE GENITALIA/SEX - METRORRHAGIA
HERING – Durante a gravidez eructações ácidas e
vômito, com azia intena e salivação, dia e noite (During
pregnancy, sour belching and vomiting, with profuse
water-brash and salivation, day and night).
STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - sour pregnancy agg.; during
STOMACH - VOMITING - pregnancy agg.; during
STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - water brash
MOUTH - SALIVATION - pregnancy agg.; during
HERING – Hemorragia pós-parto (¤ After labor,
hemorrhages (outward application of vinegar)).
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FEMALE GENITALIA/SEX - METRORRHAGIA delivery - after
HERING – Mamas muito distendidas pelo leite e
dolorosas (Breasts greatly and painfully distended with
milk).
CHEST - SWELLING - Mammae
CHEST - PAIN - Mammae - milk; with
HERING – Ameaça de abscessos mamários (Mammary
abscesses threatening).
CHEST - ABSCESS – Mammae
Laringe
ALLEN – Irritação na traquéia e no peito (Irritation of
windpipe and chest).
LARYNX AND TRACHEA - IRRITATION – Trachea
CHEST - IRRITATION - Bronchial tubes
ALLEN – Rouquidão causada por laringe irritada
(Hoarseness from irritable larynx).
LARYNX AND TRACHEA - IRRITATION – Larynx
LARYNX AND TRACHEA - VOICE – hoarseness
ALLEN – Crupe; respiração sibilante, com estertores na
garganta, a membrana que reveste a traquéia está
coberta por uma membrana de fibrina como no crupe
verdadeiro (* Croup; hissing respiration, with rattling in
Matéria Médica Homeopática
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the throat; lining membrane of windpipe is found
covered with fibrinous membrane exactly as in true
croup).
THROAT - MUCUS – rattling
THROAT – MEMBRANE
LARYNX AND TRACHEA – CROUP
LARYNX AND TRACHEA - DIPHTHERIA
RESPIRATION – HISSING
RESPIRATION – RATTLING
Hissing = Sílvio, assobio, como de uma serpente.
Rattling – como o som do chocalho
ALLEN – Desmaio leve e obstrução da laringe, tão grave
que interrompeu a respiração, mas causou um alívio
imediato após traqueostomia. Seis horas depois não
conseguia engolir, com sede intensa (Slight collapse and
laryngeal obstruction, which was so severe as to lead to
cessation of respiration, but was at once relieved by
tracheotomy. Some six hours later there was inability to
swallow, with great thirst).
LARYNX AND TRACHEA - OBSTRUCTION;
sensation of – Larynx
THROAT - SWALLOWING – impossible
STOMACH - THIRST – extreme
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RESPIRATION - DIFFICULT - Larynx; from
obstruction of
acet-ac.a1
LARYNX AND TRACHEA - INFLAMMATION Larynx - fibrinous
acet-ac.c1
CHEVELAND C. L. – Salient Mat Med – A membrana
que reveste a laringe e a traquéia está coberta por um
exudado fibrinoso (lining membrane of larynx and trachea
convered with fibrinous exudation).
LARYNX AND TRACHEA - INFLAMMATION Trachea - fibrinous
acet-ac.c1
Respiração
ALLEN – Respiratory apparatus – Ele quase que não
consegue falar (He can scarcely speak).
MOUTH - SPEECH - difficult - breath, from want of
RESPIRATION - DIFFICULT - talking - agg.
Acho válido agregar acet-ac a estas duas rubricas já que
a dificuldade para falar está diretamente relacionada com
a sua dificuldade para respirar.
ALLEN – Tosse seca, em seguida tosse úmida, com febre,
aumento na dificuldade para respirar, diarréia e morte
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(Dry cough, succeeded by a moist cough, with fever,
increased difficulty of breathing, diarrhea and death).
COUGH – DRY
COUGH – LOOSE
COUGH - FEVER - during - agg.
RESPIRATION - DIFFICULT - cough - during - agg.
ALLEN – Respiração acelerada (Respiration hurried).
RESPIRATION – ACCELERATED
ALLEN – Hemorragia dos brônquios (Bronchial
hemorrhage).
CHEST - HEMORRHAGE of lungs
HERING – Respiração difícil quando deita de costas (||
breath labored when lying on back).
RESPIRATION - DIFFICULT - lying - agg.
RESPIRATION - DIFFICULT - lying - back; on - agg.
HERING – Respiração difícil com ataques de ansiedade
(|| Difficult breathing, with attacks of anxiety. ð Liver
complaint).
RESPIRATION – ANXIOUS
HERING – Hemoptise; tosse sangue (Cough] - ||
Haemoptysis). Coughs blood.
EXPECTORATION – BLOODY
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EXPECTORATION - BLOODY - coughing; during
CLARKE – Tosse como no crupe: som oco a cada
inspiração (Croup-like cough; a hollow sound with each
inhalation).
RESPIRATION - LOUD
RESPIRATION - LOUD - inspiration agg.
GUERNSEY H. N. – Keynotes – O vinagre deve ser
lembrado como antítodo para todos os anestésicos gasosos
– clorfórmio, éter etc., também para fumaças de carvão
vegetal (Vinegar must be remembered as an antidote to all
anaesthetic vapours - chloroform, ether, etc., also fumes of
charcoal).
GENERALS - CHLOROFORM; ailments from
GENERALS - ETHER; ailments from
GENERALS - POISONINGS - charcoal
Tosse
DEWEY W. A. – Essentials – Foi usado em tosse seca,
curta, intermitente dos tuberculosos (It has also been used
in the dry, hacking cough of consumptives).
hack.ing
adj 1 que corta, entalha, pica. 2 curta, seca e intermitente
(tosse).
COUGH – HACKING
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Peito
HERING – Respiration – Peso com sensação de opressão
(Heaviness, with sense of oppression).
CHEST – OPPRESSION
ALLEN – Todos os lobos dos pulmões estão repletos de
tubérculos parecidos com cachos de uvas (All the lobes of
the lungs filled with tubercles somewhat like a bunch of
grapes).
CHEST - PHTHISIS pulmonalis
ALLEN – Inflamação crônica dos pulmões (Chronic
inflammation of the lungs).
CHEST - INFLAMMATION - Lungs
CHEST - INFLAMMATION - Lungs – chronic
HERING – Bronquite crônica (¤ Chronic bronchitis;
phthisis).
CHEST - INFLAMMATION - Bronchial tubes
CHEST - INFLAMMATION - Bronchial tubes – chronic
HERING – Hidrotorax (Hydrothorax).
CHEST - DROPSY
HERING – Estertores / crepitação de muco no peito (¤
Rattling of phlegm in chest. ð Inflammation of bowels in
dentition).
RESPIRATION - RATTLING
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Rattling crepitation rale
HERING – Pontadas no peito (shooting in chest).
CHEST - PAIN - stitching pain
HERING – Angina pectoris.
CHEST - ANGINA pectoris
CLARKE – Mielite, urina abundante; dor nas costas que
só melhora se deitar sobre o abdome (Myelitis, with
profuse urine; the pain in the back relieved only by lying
on the abdomen).
BACK - INFLAMMATION - Spinal cord
BACK - PAIN - lying - abdomen; on - amel.
KULKARNI V. – Gynaecologic – Morning sickness –
Mamilos doloridos. Aflição no estômago que provoca um
grande mal–estar / desconforto. Reumatismo nos membros
superiores e inferiores com fraqueza. (Nipples are sore.
Distress in stomach gives great uneasiness. Rheumatism of
upper and lower limbs with lameness and weak feeling.).
CHEST - PAIN - Mammae - Nipples – sore
MIND – DISCOMFORT
MIND - DISCOMFORT - Stomach; from distress in
acet-ac.kkv1
EXTREMITIES - PAIN – rheumatic
EXTREMITIES – LAMENESS
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Extremidades
ALLEN – Diminuição da força muscular nos braços e nas
mãos (Diminished muscular power of arms and hands.
GENERALS - WEAKNESS – Muscular
EXTREMITIES - WEAKNESS - Upper limbs
EXTREMITIES - WEAKNESS – Hands
ALLEN – Sensação de paralisia nos punhos e nas mãos
(Paralytic sensation in wrists and hands).
EXTREMITIES - PARALYSIS - Wrists - sensation of
EXTREMITIES - PARALYSIS - Hands - sensation of
Há muito tempo venho insistindo que o Kent não se
utilisou da Enciclopédia do Allen como fonte para
elaborar o seu Repertório, praticamente tudo que se
encontra nela foi agregado depois por outros autores em
edições posteriores, a não ser que o sintoma já se
encontrasse no Hahnemann ou no Hering.O mesmo
aconteceu com o Vijnovsky ao escrever sua excelente
Matéria Médica. Uns insistem que o Allen está repleto de
erros, sem dúvida em todo texto há erros, mas em alguns
aspectos considero o Allen mais criterioso do que o
Hering.
A base principal de dados do Kent é o Guiding Symptoms
do Hering, que valorizava principalmente os sintomas
clínicos, e algumas vezes os patogenéticos puros.
A sensação de paralisia e fraqueza nos membros, nos
punhos e nas mãos são sintomas importantes para se
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entender acet-ac e não foram incluídos pelo Kent em seu
Repertório. Todos os músculos de acet-ac são fracos,
assim como a sua mente.
ALLEN – Frio e ferroadas nas mãos (Coldness and
prickling in hands).
EXTREMITIES - COLDNESS – Hands`
EXTREMITIES - TINGLING – Hands
ALLEN – Pele das mãos seca (Skin of hands dry).
EXTREMITIES - DRYNESS – Hands
ALLEN – Lassidão / peso nos membros (Lassitude of the
limbs).
EXTREMITIES – HEAVINESS
ALLEN – Força muscular debilitada nas pernas (Impaired
muscular power of legs).
EXTREMITIES - WEAKNESS – Legs
ALLEN – Inchaço nos pés e nas pernas, com diarréia
(Swelling of the feet and legs, with diarrhea).
EXTREMITIES - SWELLING – Feet
ALLEN – Diminuição da sensibilidade nos pés
(Diminished sensibility of the feet).
EXTREMITIES - NUMBNESS – Feet
ALLEN – Frio nos pés (Coldness of the feet).
EXTREMITIES - COLDNESS – Feet
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HERING - Sensação de debilidade nos punhos e nas mãos
(Sensation of lameness in wrists and hands).
EXTREMITIES - LAMENESS – Wrists
EXTREMITIES - LAMENESS – Hands`
Esta sensação de incapacidade nos punhos e nas mãos faz
com que acet-ac se sinta um aleijado, um incapaz para
muitas atividades.
HERING – Pele das mãos seca (¤ Skin on hands dry. ð
Inflammation of bowels in dentition).
EXTREMITIES - DRYNESS – Hands
HERING – Inquietação nas mãos enquanto dorme (¤
Restlessness of hands in sleep. ð Inflammation of bowels
in dentition).
EXTREMITIES - RESTLESSNESS - Hands - sleep agg.;
during
Acet-ac necessita do sono para recuperar suas forças,
mas pode estar tão inquieto, que mesmo dormindo não
consegue ficar parado.
HERING – Fraqueza e cansaço (Weak and weary).
EXTREMITIES – WEAKNESS
EXTREMITIES - WEAKNESS - Lower limbs
HERING – Sensibilidade diminuída (Lessened
sensibility).
EXTREMITIES - NUMBNESS - Lower limbs
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HERING – Edema, com diarréia (¤ Oedematous swelling,
with diarrhea).
EXTREMITIES - SWELLING - Lower limbs
EXTREMITIES - SWELLING - Lower limbs – dropsical
RECTUM - DIARRHEA - accompanied by - swelling
acet-ac.hr1
BOERICKE – Sicose com nódulos e formações nas juntas
(* Sycosis with nodules and formations in the joints).
EXTREMITIES - NODULES - Joints - In joints
acet-ac.br1
Insônia
HERING – Sono interrompido sem uma causa conhecida
(Sleep broken without known cause).
SLEEP – INTERRUPTED
HERING – Não consegue dormir devido ao sofrimento e a
agonia (Cannot fall asleep because of distress and agony).
SLEEP – SLEEPLESSNESS
SLEEP - SLEEPLESSNESS - agony, in
SLEEP - SLEEPLESSNESS - distress; from
HERING – Insônia, com outros sofrimentos (Sleepless,
with other sufferings).
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SLEEP - SLEEPLESSNESS - accompanied by complaints; other
HERING – Insônia (¤ Sleeplessness. ð Liver complaint).
SLEEP - SLEEPLESSNESS - liver complaints; in
VERMEULEIN – Synoptic – Deitar do lado direito se
torna impossível (lying on right side impossible).
SLEEP - POSITION - side; on - right side; on impossible
Febre
ALLEN – Rubor e calor nas partes externas, transpiração
aumentada (Flushes of heat in the external parts, with
increased perspiration).
GENERALS - HEAT - flushes of
GENERALS - HEAT - flushes of - perspiration – with
ALLEN – Febre tuberculosa (Hectic fever).
FEVER - HECTIC FEVER
HERING – Pele fria; calor corporal diminuído (Skin cold;
bodily warmth decreased).
GENERALS - HEAT - lack of vital heat
HERING – Ruborizações de calor / fogachos mais nas
partes externas, suor aumentado (Flushes of heat more in
outer parts, increasing sweat).
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HERING – Calor febril, com pele seca, quente; em febre
do tipo biliosa / malária (¤ Febrile heat, with a dry, hot
skin: in bilious).
FEVER – BILIOUS
HERING – Febre pútrida e tifóide (¤ putrid and typhoid
fevers; inflammation of bowels in dentition).
FEVER - ZYMOTIC FEVERS
FEVER - TYPHOID FEVER
HERING – Febre de origem inflamatória (¤¤
Inflammatory fever).
FEVER - INFLAMMATORY fever
ALLEN – Febre lenta, com suores noturnos (* Slow
fever, with night-sweats).
PERSPIRATION - PERSPIRATION in general
PERSPIRATION - NIGHT
FEVER - PERSPIRATION - heat; with
Transpiração
ALLEN – Transpiração fria (Cold perspiration).
PERSPIRATION – COLD
ALLEN – Transpiração abundante (Profuse perspiration).
PERSPIRATION – PROFUSE
Matéria Médica Homeopática
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ALLEN – Ele está banhado de suor (* He was bathed in
perspiration).
ALLEN – Suores noturnos abundantes (Profuse nightsweats).
PERSPIRATION - PROFUSE – night`
Pele
ALLEN – Pele pálida e cerosa (Skin pale and waxen).
SKIN - DISCOLORATION – pale
SKIN – WAXY
ALLEN – A cutícula descama (The cuticle peels off).
SKIN - ERUPTIONS - desquamating
ALLEN – Sensação de ardência e vermelhidão (Redness
and burning sensation).
SKIN - DISCOLORATION – red
SKIN - BURNING
SKIN - DISCOLORATION - red - accompanied by burning
acet-ac.a1
ALLEN – A temperatura da pele está abaixo do padrão
normal (Temperature of skin below natural standard).
SKIN – COLDNESS
Matéria Médica Homeopática
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HERING – Erupções como uma impinge (|| Tetter-like
eruptions).
SKIN - ERUPTIONS – tetters
HERING – Condilomas grandes, planos, secos ou
úmidos (Broad, flat condylomata, dry or moist).
SKIN - EXCRESCENCES - condylomata – broad
SKIN - EXCRESCENCES - condylomata – dry
SKIN - EXCRESCENCES - condylomata - moist
SKIN - EXCRESCENCES - condylomata - flat
acet-ac.hr1,k
HERING – Nevus, verrugas, calos (¤¤ Naevi, warts,
corns).
SKIN – NEVI
SKIN – WARTS
EXTREMITIES – CORNS
HERING – Edema após febre escarlate (¤ Dropsy after
scarlet fever).
GENERALS – DROPSY
GENERALS - DROPSY - general; in - scarlet fever; after
FEVER - SCARLET FEVER
HERING – Febre escarlate e varíola ({Scarlet fever and
smallpox).
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SKIN - ERUPTIONS - smallpox
HERING – Trombocitopenia (Morbus maculosus
Werlhof).
GENERALS - PURPURA IDIOPATHIC
THROMBOCYTOPENIC
Morbus Maculosus Werlhofii = Severe Purpura
Hæmorrhagica
SKIN - PURPURA – hemorrhagica
HERING – Queimaduras e escaldaduras (Burns and
scalds).
GENERALS – BURNS
HERING – Ferroadas de vespas e outros insetos (¤ Sting
of wasps or other insects).
SKIN - STINGS of insects
HERING – Após mordidas de gatos loucos, feridas
laceradas, inchaço dos membros superiores e inferiores (¤
After bite of a mad cat, lacerated wound, upper and lower
leg swollen (externally and internally)).
GENERALS - WOUNDS – bites
GENERALS - WOUNDS - bites - cats; of
EXTREMITIES - SWELLING - Upper limbs
EXTREMITIES - SWELLING - Lower limbs
HERING – Equimoses (|| Suggillations).
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SKIN - ECCHYMOSES
HERING – Úlceras gangrenosas; previne a decomposição
das substâncias de origem animal (Changes gangrenous
ulcers; hospital gangrene; prevents decomposition of
animal matter).
SKIN - ULCERS – gangrenous
BOERICKE – Câncer epitelial, internamente e no local (*
Epithelial cancer, internally and locally (W. Owens)).
SKIN - CANCER – epithelioma
JAHR’S Manual of Practice – General Symptoms –
Erupcões locais, pruriginosas e ardentes (local eruptions,
of an itching and burning character).
SKIN – ERUPTIONS
SKIN - ERUPTIONS – itching
SKIN - ERUPTIONS – burning
MOHANTY N. – The Textbook of Hom Mat Med – Pele
seca durante a febre (Skin is dry during fever).
SKIN - DRY - fever; during
Patogenesia
Foi introduzida por Hering: Am. Jl. Hom. Mat. Med.,
1875, p. 222 (V. 8). A.H. Z., V. 43, No. 5. Hom. Times.
London. 1851,
Guiding Symptoms, V. 1. Allen: V. 1. Jahr: Manual of
Hom. Med. p. 19, publicado em Allentown, 1838. PetersMatéria Médica Homeopática
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Marcy: Elements of New Mat. Med. Appen. N. AM. Jl.
Hom. Aug., 1855. Berridge: Mo. Hom. Rev., V. 15, p.
297. N. E. Med. Gaz., V. 9, p. 401. Am. Jl. Hom. Mat.
Med., V. 8, p. 222; V. 9, p. 245. The Organon, V. 11, p.
284. Cattell: Brit. Jl. Hom., V. 11, p. 338. Gmelin: Hygea,
V. 10, p. 192. Inaugur. Diss. 1838. Melion: Roth's Mat.
Med., V. 3, p. 15. Pathogenesis: Annals Brit. Hom. Soc.,
V. 10, appendix.
HERING – Os sintomas toxicológicos foram colhidos de
vários autores, só foi experimentado por Berridge
(Toxicological symptoms have been collected from
several authors; really proved only by Berridge).
HUGHES R. and DAKE J. P. – Cyclopaedia – O vinagre
provoca um gosto de cobre, que começa na língua e vai
para a raiz da boca e os lábios; algumas vezes sente a
língua como se ela estivesse presa na parte de trás da boca,
sem conseguir movê-la; após ter dormido acordou
sentindo como se o seu coração tivesse parado sem
conseguir respirar, com prurido e dor sobre toda a
superfície da pele, mas sem vermelhidão ou erupção, o
prurido permaneceu por 3 a 4 h impedindo o sono. (Mrs. informs me that vinegar causes in her coppery taste,
commencing in tongue and going all over roof of mouth
and lips; tongue sometimes feels as if it stuck to back of
mouth, and could not move; then, after she has been to
sleep she wakes with feeling as if heart stood still, and
cannot draw her breath; then there is itching and smarting
all over skin, but without redness or eruption, itching
lasting 3 - 4 h., and preventing sleep. (IBID, The Organon,
iii, 284).
MOUTH - TASTE – coppery
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MOUTH - ADHERES to roof of mouth; tongue
MOUTH - TONGUE-TIE
MOUTH - TONGUE-TIE - back of mouth; to
acet-ac.hs1
CHEST - CEASES to beat; as if heart
CHEST - CEASES to beat; as if heart - had ceased
CHEST - CEASES to beat; as if heart - had ceased waking; on
acet-ac.hs1
RESPIRATION - IMPEDED, obstructed
RESPIRATION - DIFFICULT - waking; on
SKIN – ITCHING
SKIN - BURNING
SLEEP - SLEEPLESSNESS - itching; from
HUGHES R. and DAKE J. P. – Cyclopaedia – Após dois
dias a febre continuava leve (after 2 days slight continued
fever).
FEVER - CONTINUED fever
HUGHES R. and DAKE J. P. – Cyclopaedia – muito
muco branco (much white concocted phlegm).
EXPECTORATION – MUCOUS
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EXPECTORATION - MUCOUS - white
Casos Clínicos
Caso do Dr Gilberto Ribeiro Vieira do Acre
Uma mãe de primeiro filho, que não conseguia deixá-lo
por alguns minutos com qualquer outra pessoa, nem
com sua própria mãe, porque só ela própria era capaz
de cuidar dele como devia. Tal postura foi esgotando-a,
como era de se esperar. Após o medicamento, ela
desenvolveu autocrítica e relaxou bastante, sem deixar de
cumprir com sua obrigação com o nenê.
1-o Caso nosso
88 anos, sexo feminino, viúva.
Chegou muito cansada e dizendo, Jesus, Jesus, vem cá,
vem.
É portadora de hipertensão pulmonar, opacidade
intersticial difusa, mais nas bases. Nódulos pulmonares.
Respiração difícil quando deita. Pele muito ressecada
nos braços, pernas, pés. Pés inchados como água, por
cima dos pés. Reclama de dor ao urinar, mais de 40000
colônias.
Quando o fôlego fica ruim quer que a filha venha dormir
com ela e quer tudo fechado, tem muito medo de ladrão,
de inseto.
Quando gosta de uma comida só quer aquela.
Decaiu desde que perdeu uma filha em 2003 e outra em
2006. Há menos de um ano quer que a gente dê sua
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comida e água na boca. Ao pentear o cabelo cansa muito,
também ao trocar de roupa e até quando põe os óculos.
Pede a Deus para tirar sua falta de ar, que é muito ruim.
Fica muito preocupada com sua falta de ar.
MIND - ANGUISH - respiration, preventing
Acet-ac.vh1 acon.h1 ambr.h1 ars.a1,h1 verat.hr1
Acorda apavorada, chamando a gente, sufocada. Fica
pedindo a todo santo para ajudá-la no seu fôlego,
chama a gente para bater a bombinha. Quando tem falta de
ar fica soprando, dizendo que o fôlego está ruim.
É uma mãe muito boa, amorosa em excesso, muito
preocupada, se um filho chegasse tarde ficava
acordada (rhus-t). Pedia para que tivesse cuidado que não
bebesse, que não se excedesse, que não ficasse até tarde
fora de casa, que tivesse cuidado com as companhias.
Sempre foi calma, Muito caseira, nunca foi de sair.
Enérgica com os filhos (kali-i, kali-m). Muito
preocupada com tudo, não saia para não deixar os
filhos, toda a sua vida foi dedicada aos filhos. Preocupase muito com a violência e com a saúde dos filhos. Quer
sempre manter os filhos a sua volta, quer que todos
morem juntos, mas reconhece que não é possível.
É muito apegada aos netos. Enquanto todos não chegam a
casa ela fica procurando por eles, fica mais despreocupada
depois que todos estão em casa. Quando não tem uma
coisa para se preocupar procura por uma, fica
perguntando se já deram comida para os cachorros. De
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cinco em cinco minutos fica relembrando. Quando um
filho fala que vai vir ela pergunta por ele toda hora.
Muito amorosa com os filhos, através de preocupações, se
um filho ficava doente ela logo queria saber o que ele
tinha e se já havia melhorado. Se um filho põe a mão na
cintura ela logo quer saber se está sentindo aluma dor. Ela
fica nervosa com qualquer coisa, não se pode falar sobre
a doença de um parente.
Acet-ac 200 c
Filha telefonou dizendo que à noite ela acordou às 24 hs e
as 5,30 h com um pouco de falta de ar, mas bem menos
do que antes. Durante o dia tem passado muito bem.
Depois de vinte dias veio para uma revisão
Ela está mais esperta, conversando mais, mais alegre.
Ela tem passado bem, melhorou bastante do fôlego,
desapareceu a infecção na urina. No exame não houve
mais crescimento de colônias patogênicas. Esta noite
não precisou da bombinha nenhuma vez. Já come
sozinha. Fica mais acesa a noite contando histórias
antigas.
2-o Caso nosso
47 anos, sexo masc, 23/5/94
QUEIXAS GERAIS – Vários problemas, dores nas
pernas, cabeça, estômago. A cabeça dói com cheiros
fortes, com perfume, desodorante, material de limpeza.
Uma dor de cabeça generalizada desde criança. Tem hora
que eu sinto que está comprimindo. Gastrite, como e logo
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fico arrotando, até por beber água. Cisto no rim
esquerdo. Sensação de frio / gelado na testa e nas pernas.
Fiz cirurgia de vesícula há mais de cinco anos. Boca
amarga depois de comer, dor no hipocôndrio direito.
Como e logo aumenta a dor de cabeça, fico nervoso,
tenso. Muitos gases no hipocôndrio esquerdo.
Sou um tanto depressivo, negativo, fico preocupado com
doença, com um filho na rua, quando um deles não
consegue emprego, fico nervoso quando eles ficam dentro
de casa discutindo. Quando intervenho me arrependo.
Pressões no trabalho, dívidas. Sou introvertido, tímido, eu
gostaria de ser espansivo, falante.
MIND - EXPRESSING oneself - cannot express oneself
Quando acontece alguma coisa fico indeciso em falar,
depois é que vem a solução. Sou esquentado ao dar uma
resposta, se me deixam nervoso eu me excedo. O que me
deixa mais nervoso é a dor nas pernas. Muito triste com a
morte de alguém, fico pensando que possa acontecer o
mesmo com a minha família. Sofro com a morte de
conhecidos. Sou meio estabanado, nervoso, antes por
qualquer coisinha eu mandava o cara tomar no cu. Tenho
um chefe terrível, que pode contribuir para a minha
maneira de ser. Convivo bem com a esposa, nunca
brigamos. Procuro fazer o meu trabalho da melhor
maneira possível para não ser repreendido. A violência
dos dias de hoje me deixa tenso. Não gosto e não assisto
filmes de terror. Adoro viajar, dirigir carro, parque de
diversão, circo. Emociono-me com facilidade, choro fácil,
até assistindo programas na TV e sinto um alívio. Sintome bem ao ser consolado, me sinto compreendido.
Detesto água fria.
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Infância – comecei a trabalhar com sete anos, eu vivia
apanhando dos irmãos mais velhos, hoje somos muito
amigos. Tenho um medo terrível de chuva, trovão me
deixa nervoso até hoje. Adorava um velocípede, mas
nunca tive. Nunca tive problema com os meus pais, a
gente combina muito bem. Sou hipocondríaco, tomo
muito remédio. Penso negativo, acho que vai acontecer o
pior, que vou perder a comissão. Se eu tenho um
sintoma só penso que possa ser uma coisa grave. Tenho
muita insônia, durmo só até 2 h e pouco.
Descreva o seu mundo ideal: se não tivesse estas dores eu
estaria satisfeito, se todos os filhos estivessem
trabalhando. Sou inseguro, fico querendo resolver o
problema de todo mundo.
Como iria se sentir vivendo neste mundo ideal? – Ótimo,
sem preocupação.
O que perderia se saísse deste mundo ideal? – O convívio
com a família, com os amigos, ficaria isolado. Sou
escravo do relógio (arg-n, sul-ac), cobro muito, não
convivo com a tranqüilidade dos outros, chego a ser chato.
Motivo para sair do mundo ideal: pela maneira de agir,
não estava se dando bem no relacionamento. Divergências
(syph) na família.
Adoro o sol, é vida, a lua me lembra o tempo da
adolescência em que eu fazia serenata para a namorada
sem me preocupar com assaltos, havia mais segurança.
Insegurança – que alguma coisa possa faltar (calc-f, calcsil, chlor), deixar a família numa situação financeira
difícil (hep), isto era bem pior quando os filhos eram
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pequenos. Enquanto um filho não chega à noite fico tenso
(rhus-t, kali-i). Se passar da hora vou a janela, interfono,
será que um ladrão não o pegou na rua, não foi
sequestrado, por isto digo que sou muito negativo. Se um
filho está com os amigos não me preocupo tanto. Sou
preocupado com o dia a dia, com o estudo dos filhos, sou
ciumento com relação às amizades deles. Tenho pouco
diálogo com eles e com a esposa. Tenho poucas amizades
fora do ambiente de trabalho.
24/2/97
Estava muito bem da dor de cabeça e do estômago.
Tudo voltou há um mês, estou arrotando até a água que eu
bebo. Quando fico assim o astral vai lá para baixo, fico
preocupado, com insônia, não consigo dormir quase nada.
Acet-ac 200 c
A problema digestivo de acet-ac é tão grave que até a
água se torna indigesta, veja no sintoma abaixo.
STOMACH - LUMP; sensation of a - cold drinks agg.;
after
acet-ac.k Ars.k
Casos da Literatura
LE ROUX P – The Acids - 6 anos, sexo fem. Nov 1998
Muito pálida e branca. Inchaço leve no rosto e nas
pálpebras. Suas amídalas foram retiradas 3 semanas antes
devido a infecções recorrentes nos últimos seis meses.
Não teve mais infecção desde que foi operada.
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GENERALS - HISTORY; personal - tonsillitis; of
recurrent
Recusou-se a tomar o leite materno e foi alimentada
com leite de vaca. Teve muitas verrugas e moluscos.
SKIN - MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
acet-ac.lrp3 carc._hom_links med.mrr5
Percebi que ela tem um caráter forte e seus pais
confirmaram que ela odeia os médicos. Aversão a que
sua cabeça fosse tocada ao examinar seus tímpanos.
MIND - TOUCHED - aversion to be
MIND - AVERSION - doctor, to see the
acet-ac.lrp3 verat-v.vml
MIND - TOUCHED - aversion to be - children; in Head
acet-ac.hr1 Chin.a1
Seus pais disseram que ela é encantadora (charming) na
escola, muito brilhante e socialmente articulada.
Desejo sal e picles, ela gosta muito de batata.
GENERALS - FOOD and DRINKS - pickles - desire
Um mês depois
Glomeruloonefrite diagnosticada em um estado agudo.
Proteína e sangue na urina.
KIDNEYS - INFLAMMATION - Glomeruli
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URINE – ALBUMINOUS
URINE – BLOODY
Seis meses depois
O inchaço voltou com proteína na urina. A biópsia mstrou
uma glomerulonefrite membranosa.
Terceira consulta
É muito apegada a mãe, deseja ar fresco, não tem sede.
Fica impressionada com facilidade e assusta com as
tempestades.
GENERALS - AIR; OPEN - desire for open air
MIND – IMPRESSIONABLE
MIND - FEAR - thunderstorm, of
MIND - ATTACHED - mother; to
acet-ac.lrp3 aeth.mrr2 alis-p.c1 am-s.stj1 apisgvt2 ars.mp1 barbr._hom_links Bism.h1 calc-i.mlx calc-sil._hom_links camph.mlx
caps.mlx caust.fra CHLOR.mlx cor-r.mgm diph.al2 ferrlac.stj2 kali-m.mlx kali-n.mlx kreos.mlx lac-ac.stj2 lac-h.sst4
lac-mat._hom_links lith-met.stj2 mag-m.vh5 mag-p.mlx
merc.fra merc-c.mlx mosch.mlx mur-ac.stj2 puls.mp1
staph.mtf24 stram.nh1 xan.mlx
Nove meses depois
Rosto inchado, abdome também. Ela estava tão mal, que
se recusou a andar no consultório, um estado de delírio.
FACE – SWELLING
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ABDOMEN – ENLARGED
GENERALS - WALKING - aversion to
Aceticum acidum CH (?)
Em dois dias os sintomas desapareceram.
Tomou mais uma dose de Acet-ac 10.000 k após uma
infecção na garganta.
THROAT - INFLAMMATION - Tonsils
Hahn-Monthly - In the American Medical Digest, July 15
th, 1884 – Hemorragia violenta após o parto. A paciente
tomou vinagre. O efeito foi marcante, melhorou mais
rápido do que com ergotamina.
Em outro caso logo que a criança nasceu sua mãe
começou a sangrar. Eu retiriei a placenta e dei um copo de
vinho de vinagre. O útero, que estava muito flácido e
dilatado, de imediato se contraiu com firmeza sob as
minhas mãos, apesar de que a hemorragia continuou de
forma moderada. - British Med. Journal. - obs. "Gazette."
Leitura Complementar
Parece muito estranho que transcreva abaixo um provável
caso de acet-ac quando a paciente ainda não fez uso do
mesmo.
No momento estou insistindo para que tome, mas ela se
recusa, e não consigo ver outro medicamento para ela.
Espero que em um futuro próximo ela venha a tomar.
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Como o leitor pode ver trata-se de um caso muito antigo.
Ela já tomou inúmeros medicamentos homeopáticos sem
resposta satisfatória.
Na realidade ela tem muito medo de fazer mais uma
patogenesia. Nunca vi alguém tão sensível, em questão de
minutos ela começa a fazer uma patogenesia de qualquer
medicamento que tome.
IDADE ATUAL: 67 ANOS, SEXO FEM, 22/3/87
QUEIXAS GERAIS: muito cansada, exaustão física,
juntas rígidas (a matéria médica nos induz a pensar que a
mandíbula, junto com o pescoço / nuca / cervical possa
ficar rígida), sempre quando aperto, fechando uma mão,
as juntas dos dedos doem. Sensação que preciso esticar,
todos os músculos ficam contraídos (o útero que estava
sangrando se contrai sob o efeito de acet-ac como visto
em um caso acima). O cansaço é tanto que sinto o coração
bater, o sangue circula até acalmar (na mat med consta o
sintoma oposto, o sangue tende a coagular nas veias),
descanso e melhoro. Embotamento na nuca, se eu
fricciono alivia. A cabeça continua a doer. Olhos
doloridos, músculos contraídos, apertados (ruta). Estou
sem memória para fatos recentes, não sei onde guardei.
As coisas antigas, pessoas que me fizeram algum mal, que
me desagradaram eu nunca esqueço (um nitricum).
Respiro fundo para aliviar, estou cansada. De vez em
quando vou pensar sobre uma coisa e vem a palavra
morte. Fiquei irritada, cansada, desgostosa porque o meu
filho disse que não fez o mínimo para passar em um curso,
cabeça cheia. Mesmo depois que ele falou que tinha feito
o mínimo o choque já havia prejudicado a minha energia e
continuei perturbada. Exaustão completa. Tenho sonhado,
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se eu acordar tenho que ir trabalhar. Aperto no peito,
vontade de soltar o sutiã. É um abafamento. Quando mexo
dá uns estalos no pescoço, a rigidez começa desde o
pescoço. Cabeça sempre pesada, queimação no topo, o
embotamento ficou mais externo. Vivo dizendo, quero
morrer, entro em desespero para sair do sofrimento e digo,
quero morrer. Acaba isto, mas me pergunto o que você
quer (falou seu nome), não quero nada, só quero morrer,
isto se repete a qualquer hora, estando bem ou mal, como
se esta palavra houvesse se fixado a minha mente e não
saisse. Eu não posso morrer porque o meu filho depende
de mim. Fico com vontade de evacuar e não consigo, se eu
não for de imediato vem de uma vez, evacuo na calça.
Fezes ficam no reto como se não houvesse força para
expelir, não dá tempo para eu chegar ao banheiro. Sinto o
corpo tão dolorido, esmagado, a morte tiraria as minhas
dores. Não existe alegria na minha vida, só tristeza.
Quando eu era jovem tinha que por uma roupa bonita,
passeava para por uma alegria externa em mim, só havia
alegria externa, até que passei a me recusar, se eu não
tinha alegria interna, eu não queria mais a externa. Sempre
tive a ilusão de ter um parceiro ideal (ant-c, til, cygn-cy), o
encontrava e a gente era feliz, eu ficava rica, mas
terminava sem ele. Eu adoeci depois que tive consciência
que em minha ilusão eu sempre matava a quem eu amava
(latrodectus, estas aranhas matam o parceiro. Em um pólo
acet-ac se aproxima em excesso e no outro se afasta).
Raciocinei que eu não queria um homem, tive que assumir
que na minha ilusão eu matava o homem que eu amava
porque eu não queria homem nenhum. Eu assumi o meu
não querer e não mais procurei, desde então assumi isto.
Perdi o interesse, não tenho vontade, é como se eu fosse
assexuada. Sou caseira, quando jovem eu gostava de
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viajar, conhecer coisas novas, hoje parece que já conheço
o mundo como ele é e prefiro ficar em casa quieta. Eu
gostava de pegar um livro em um final de semana e só
parava de ler para comer, eu ficava deitada lendo o tempo
todo, fazia hibernações. Coço o corpo todo, mais na
cabeça. Estou quase careca. Melhoro de praticamente tudo
quando arroto.
FALE SOBRE SUA NATUREZA / CARÁTER / MODO
DE SER / PENSAR / SUA SENSIBILIDADE / AFETOS
/ APEGOS / EMOÇÕES / VARIAÇÕES DE HUMOR /
SUAS ATITUDES / VONTADES / INTELECTO /
finalmente QUEM É VOCÊ? –
– aversão a trabalho intelectual, vem um torpor na cabeça.
Quando é muito intenso ele desce para o corpo todo e fico
incapaz de segurar uma caneta (ALLEN – Upper
extremities – Diminished Muscular power of arms and
hands, EXTREMITIES - WEAKNESS – Hands).
Dificuldade até para torcer a chave do carro. Tenho que
ficar quieta como estou. Se eu forçar a segurar a caneta
vem uma angústia, uma vontade de chorar. Seguro muito
porque morro de medo de passar mal na frente das pessoas
(MIND - FEAR - approaching; of - others; of). Não
suporto que alguém sinta dó de mim, eu estrangulo a
pessoa se ela sentir dó de mim. Se melhoro um pouco
tento andar, ai pioro. Tudo agrava pelo movimento das
coisas diante dos meus olhos. Gosto muito de andar a pé,
detesto carro, o carro me faz mal, me cansa muito.
Ultimamente até andar a pé me faz piorar. Pioro antes e
durante a menstruação. Pioro com o movimento. Este
torpor é como um peso, fico incapaz de desenvolver um
trabalho intelectual. (ALLEN – Disinclination to exert the
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mind). Acordo entre 24 e 2 h, ou às 4 h. Acordo com o
calor, eu sinto a cama quente. Vou para o sofá e às vezes
abro a janela. Leio alguma coisa antes de dormir ou vou
lavar a casa, talvez para ter um contato com o frio. Mesmo
no frio tomo banho com água bem fria. Com o torpor ou a
cefaléia ponho bolsa de água fria e melhoro, apesar de
gostar de água bem quente. Estou voltando a ser o que eu
era, eu gostava muito do calor do sol, da praia. Há 13 anos
não estou mais tolerando, sinto a cabeça pesada até as 10
h. Pioro muito pelo ruído, antes que o perceba ou por
qualquer cheiro, tento sair de perto de uma pessoa com
perfume. O ruído tampa as trompas de Eustáquio e entro
em desespero, me provoca cefaléia, pioro com ruído de
máquinas. Gosto do contato físico, mas às vezes peço a
meu filho que não me toque, me encolho toda. Quando
meu filho se aproxima o afasto com o braço distendido
(cina). Meu filho é tudo para mim, ele está doente e ele me
deu vida. Eu me cansava quando uma amiga falava
demais, eu a cortava e me afastava. Canso quando ouço
muito. Sou muito calada.
(A fala acima de querer o contato, como também querer o
afastamento está de acordo com o que temos visto nos
casos clínicos de acet-ac. Quer demais os filhos por perto,
mas se exaure por isto. A criança acet-ac não quer que
toquem em sua cabeça. A secreção de acet-ac permanece
muito aderida ao olho).
Quando termino de lavar a casa e paro eu sinto um
cansaço insuportável, mas faço isto porque melhoro do
torpor mental. Respiração suspirosa. Eu sempre detestei
trabalho físico porque achava que estava perdendo tempo.
Adoro trabalho intelectual, especialmente leitura. Irrito-me
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profundamente se estou trabalhando e minha mãe canta,
mas já estou aceitando. Sou espontânea e sempre muito
deprimida. Com três anos adoeci porque a minha irmã
nasceu loira, bonita, gordinha e a família começou a me
cobrar porque eu era magra, porque tinha o cabelo preto,
era morena. Senti-me cobrada, mas gostava da minha
irmã, eu cuidava dela, mas guardava uma mágoa. Eu
gostava de ser magra, de ter o meu cabelo liso, ser morena,
considero este o meu padrão de beleza. Só me sinto segura
quando tenho os pés no chão, física e emocionalmente.
Não gosto que me consolem, me adulem, eu passo a ter
raiva da pessoa (em outro caso clínico nosso o paciente
gosta do consolo, isto pode ser explicado pela
bipolaridade, o consolo tanto provocar uma adesão como
um afastamento). Rechaço as pessoas porque falo de uma
forma nua e crua e não estava interessada em ofender.
Questiono-me muito, o que estou ou não estou fazendo.
Fora do trabalho eu suporto gracejos, mas no meu trabalho
não suporto, não gosto de ser contrariada, importunada,
não aceito fazer nada a mais além daquilo. Sou muito séria
no trabalho, não rio, mas posso sorrir em outros lugares. O
que eu quero eu faço fora do trabalho. Não tolero que saia
da objetividade. Namorei muito na adolescência, mas não
durava mais do que um mês. Fui psicanalisada durante
cinco anos. Sentia-me feia, me pintava muito, era
cortejada. Sempre desejei me casar, mas tenho medo da
prisão, de ser tolhida (este sintoma ainda não foi
registrado em acet-ac, mas faz sentido, tem a ver com o
excesso de aderência). Poderia viver com ele, mas me
sentiria presa se assumisse o papel. Sempre acho que não
gostam de mim, será que a pessoa me quer? Sempre sonho
acordada pensando no príncipe encantado, mas no final
dou um jeito dele desaparecer da minha vida, no final do
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sonho eu o mato (mais uma vez tem a ver com o apego /
aderência e o afastar e desprender, como acontece com a
pele e os lábios). Ele me deixa uma coisa boa, ele vai
embora e eu fico sempre só. Presenciando um acidente,
tirei o pulso, fiquei angustiada e só o levei para o pronto
socorro depois que fiz ver aos outros que eu não era a
responsável. Presenciando uma briga tive o impulso de ir
lá e dizer para o marido que ele não tinha o direito de bater
na mulher que era mais fraca e por não ter feito isto ainda
me sinto angustiada. Se presencio uma briga de parentes
tento por panos quentes (aproximar, provocar uma
aderência, como mag-m, mang). Ajudo uma sobrinha que
quer se casar porque acho que a família não tem o direito
de proibi-la. Briguei com a minha irmã porque ela deixou
de pagar as prestações do BNH (banco da habitação), ela
me chamou de intrometida. Achei um absurdo um noivo
fazer uma festa e deixar de comprar o guarda-roupa que
não era supérfluo. Havia um pedreiro na minha construção
que eu considerava um amigo, ele me roubou e ainda me
levou a justiça. Adoeci porque ir a policia me arrasa (nitac). O achei desonesto. O copo transbordou porque meu
filho já estava doente. Fiquei muito magoada. A
construção está me adoecendo, estão sumindo as coisas
(Acet-ac em um pólo constrói e no outro enfraquece, se
destrói). Corto o relacionamento por completo quando a
pessoa me ofende. Se for uma pessoa que eu confio eu não
perdôo (nitricum). Tremia de ódio ao assinar um cheque
na polícia que não considerava justo. A coisa comigo tem
que ser clara. Se me disser uma coisa e fizer outra me leva
para a cama. Ele me achou fraca e achou um jeito de me
usar. Odeio este pedreiro com todas as minhas forças.
Jogo sempre limpo, não gosto que façam as coisas às
escondidas comigo. No quinto mês de gravidez eu tive um
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sentimento de crença, eu me uni com o mundo. Adoeci
desde o dia que ele nasceu. Fiquei preocupada, eu não
suportava a idéia que meu filho fosse um débil mental, eu
sofro demais quando ele tira uma nota baixa. Sentia uma
dor terrível nos mamilos quando ia amamentá-lo (CHEST
- PAIN - Mammae - Nipples – sore; CHEST - PAIN Mammae - milk; with). Fui muito pressionada pelos meus
colegas que me criticaram por eu ter levado meu filho a
um homeopata. Estou desiludida com a medicina. Sinto
um preto no olho que se desloca como uma linha.
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (BRINCADEIRAS
PREFERIDAS, MEDOS,
IMAGINAÇÕES/SENSAÇÕES, RELACIONAMENTO
COM CONHECIDOS E DESCONHECIDOS) –
Tenho medo de tudo, de cachorro, de sofrer, da tristeza e
sempre fui triste, sozinha, solitária.
DESCREVA O SEU MUNDO IDEAL – colorido (No
caso de Mangialavori, citado acima, após aceticum
acidum a paciente passou a ver o mundo com cores),
flores, de mão dada com Adão, feliz, tranqüila, não há
discórdia, briga, desespero. Em paz, tranqüila, andando
por ali. Ali nem o leão é agressivo, ele é tranqüilo. Sem
ruído de carro, sem ladrão.
COMO IRIA SE SENTIR SE TIVESSE QUE DEIXÁLO? – sou lançada numa estrada pesada, com areia apesar
de plana. Como é difícil andar na areia da praia com
vegetação rasteira, da mesma cor da terra, é uma tristeza
profunda, ando sempre cansada, com Adão segurando na
minha mão. Não vejo mais nada além da estrada, às vezes
paro, mas continuo a caminhar. Eu sou ateia, pelo que eu
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conclui ali não tenho futuro porque eu não vejo nada na
minha frente. Eu não perdoei a Deus por ter sido banida,
fiquei magoada com Ele, não foi justo, apesar de que fiz
algo proibido. Eu acho que ninguém tem o direito de
proibir ninguém de nada, por isto Ele não foi justo ao me
expulsar. Tenho dificuldade para dizer um não para as
pessoas, fico nervosa, cada um que faça o que quiser.
O QUE ESTARIA PERDENDO POR SAIR? – a paz, a
tranqüilidade, o amor, as cores, a alegria, a felicidade.
POR QUE ALGUÉM SAIRIA DE UM MUNDO IDEAL?
– desobedeceu a uma ordem, praticou uma injustiça com
os mais fracos. Esta pessoa era excessivamente autoritária,
só via a si própria e se esquecia dos outros. As pessoas
desonestas, fingidas tinham que ser estranguladas, as
irresponsáveis, as que tirassem a minha paz.
Estou cansada, dor no peito quando tusso. Rigidez no
pescoço. Não acredito mais em nada que possa me ajudar.
Quando criança só andava se fosse de sapato.
25/5/2009
Por telefone - No momento estou com distúrbio do pânico,
não quero fazer compras, ir a academia, não quero sair de
casa.
MIND - FEAR - sudden - panic attacks vwe2 (keynotes do
radar).
ACET-AC
ACET-AC AINDA NAO TOMOU.
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Soma de sintoma (/graus) - Soma de sintoma (/graus)
- Intensidade é considerada

1

1234

1

GENERALS - WEAKNESS

839

2

1234

1

GENERALS - WEARINESS

409

3

1234

1

HEAD - PAIN

4 1234
1
memory 414

786

MIND - MEMORY - weakness of

5 1234
1 MIND - MEMORY - weakness of
memory - facts, for - recent facts, for
22
6

1234

1

RESPIRATION - DEEP

7 1234
32

1

RESPIRATION - DEEP - amel.

8

1

MIND - IRRITABILITY

1234

124

686

9 1234
about his

1 MIND - ANXIETY - children 84

10 1234

1

CHEST - OPPRESSION

349

11 1234
1 GENERALS - CLOTHING pressure of clothing
69
12 1234

1

HEAD - HEAVINESS 374

13 1234

1

HEAD - PAIN - Vertex

14 1234

1

MIND - DULLNESS
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15 1234
1 MIND - ANXIETY - health; about own health; one's 101
16 1234

1

MIND - INDIFFERENCE 453

17 1234

1

RECTUM - CONSTIPATION

18 1234
145

1

RECTUM - INVOLUNTARY stool

19 1234

1

MIND - SADNESS

20 1234

1

MIND - SADNESS - extreme

21 1234
74

1

MIND - GOING OUT; aversion to

22 1234

1

MIND - INACTIVITY

23 1234
aversion to

1 MIND - MENTAL EXERTION 270

24 1234

1

695

818
92

66

MIND - STUPEFACTION 335

25 1234
1
Hands 93

EXTREMITIES - WEAKNESS -

26 1234

1

MIND - ANGUISH

241

27 1234

1

MIND - WEEPING

499

28 1234
112

1

MIND - TOUCHED - aversion to be

29 1234

1

MIND - SIGHING

30 1234

1

GENERALS - LEAN people

Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

176

Carlos Lima Melo

124
144

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

31 1234
his 92

1

MIND - ANXIETY - family; about

32 1234
100

1

MIND - AILMENTS FROM - grief

33 1234

1

MIND - INSECURITY; mental 89

34 1234

1

MIND - ANGER 475

35 1234

1

MIND - JESTING - aversion to 39

acet-ac. sulph. lach.
sep. nat-m.
nux-v. ars. acon.
puls.

phos.

35/40
29/68

32/67
29/62

30/64
29/59

30/63
29/55

30/62
29/55

1

2

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

1

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

1

3

4

1

2

3

3

2

3

2

3

2

2

5

1

1

1

-

1

-

1

-

-

-

6

1

2

3

-

1

3

1

1

2

1

7

1

1

2

1

-

-

-

-

1

1

8

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3
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9

1

2

-

1

1

1

-

2

1

-

10 1

3

2

3

2

3

3

3

3

3

11 1

2

3

2

2

1

3

-

-

1

12 1

3

3

2

3

2

3

2

2

2

13 1

3

2

2

1

2

2

1

1

1

14 1

3

3

3

3

3

2

1

2

3

15 1

1

1

2

1

3

1

3

2

2

16 1

2

2

3

3

3

1

2

2

3

17 1

3

3

3

3

3

3

3

1

2

18 1

3

2

1

3

3

2

2

1

2

19 1

3

3

3

3

2

2

3

3

3

20 1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

21 1

1

-

3

-

-

-

-

1

-

22 1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

23 1

2

2

2

2

3

3

1

3

2

24 1

2

1

1

1

3

3

2

1

2

25 1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

26 1

1

1

1

-

2

2

4

4

2

27 1

3

3

3

3

2

2

3

3

3

28 1

1

2

1

2

3

1

1

2

-
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29 1

1

2

2

1

1

3

1

3

1

30 1

3

1

1

1

2

2

1

-

1

31 3

1

1

1

-

1

1

1

-

1

32 2

1

3

2

4

3

2

1

1

2

33 1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

34 1

3

2

3

3

2

4

3

3

1

35 1

1

-

-

1

-

1

3

2

1

Obs. Ela tomou inúmeros medicamentos homeopáticos,
provavelmente mais de cem e cansou de fazer patogenesia
(Fez curso de Homeopatia).
Os SINTOMAS ABAIXO FORAM COLHIDOS EM
OUTRAS CONSULTAS E NOS QUAIS TAMBÉM SE
ENCONTRA ACET-AC
MIND - FEAR - approaching; of - others; of
MIND - FEAR - people; of
MIND – FORGETFUL
MIND - INDIFFERENCE, apathy
MIND – TACITURN
MIND - FEAR - water, of
MIND – COMPLAINING
MIND - OFFENDED, easily
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MIND – MOROSE
MIND - FEAR - sudden - panic attacks
HEAD - PAIN - stooping – from
GENERALS – ANEMIA
GENERALS - CONVULSIONS - consciousness –
without
GENERALS - DIABETES MELLITUS
GENERALS – FAINTNESS
GENERALS - PULSE – weak
HEAD - PAIN - Forehead, in
EYE - LACHRYMATION
MIND - CONCENTRATION - difficult – studying
HEST - PHTHISIS pulmonalis – incipient
MIND - SHRIEKING - waking – on
MIND - AILMENTS FROM - bad news
MIND - AILMENTS FROM – reproaches
MIND - ANXIETY - business; about
MIND - CARES, full of
MIND - CARRIED - desire to be carried
MIND – DISCOURAGED`
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MIND - MEMORY - weakness of memory - expressing
oneself, for
MIND - IRRITABILITY - headache, during
MIND – LAMENTING
MIND – WEEPING
MIND - FEAR - happen, something will
LARYNX AND TRACHEA - VOICE – hoarseness
MIND – IMPATIENCE
MIND - INDIFFERENCE - everything, to
BLADDER - URINATION – involuntary
GENERALS - PULSATION – Internally
STOMACH – ERUCTATIONS
STOMACH – NAUSEA
STOMACH – RETCHING
STOOL – BLACK
STOOL – BLOODY
EXTREMITIES – WEAKNESS
SLEEP – SLEEPLESSNESS
GENERALS - PULSE – intermittent
GENERALS - HEAT - flushes of
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BACK - STIFFNESS - Cervical region
PATHOLOGY. Concentrated Acetic - acid acts as a
caustic poison to dogs. It causes blackening of the mucous
lining of the stomach, analogous to that produced by Sulac. Four of five ounces of common Vinegar proved fatal to
dogs in ten or fifteen minutes, when the oesophagus was
tied to prevent vomiting. Injected into the blood, it does
not appear to act energetically. Its chemical influence
depends principally on its power of dissolving fibrin,
albumen, and gelatine, by which it is enabled to dissolve
many of the animal tissues. On animals, it was noticed that
large doses of the impure acid affected the cerebro - spinal
system, and caused giddiness, insensibility, paralysis, and
convulsions. A very constant effect of it was an affection
of the windpipe and lungs. The acid was detected by its
odor in the blood and secretions.
Antidotando com vinagre
Alguns acreditam que a cânfora seja o antítodo universal
na Homepatia, mas não é verdade.
Alguns medicamentos como ign e nux-v necesitam de
vinagre como antítodo.
Até o momento sabemos que algumas substâncias
possuem seus receptores diretamente sobre a membrana
celular, como as moléculas dipolo. As substâncias
apolares (como os biadutos) atravessam a membrana e
agem diretamente no núcleo, sobre o DNA.
HAHNEMANN – The Lessen Writings - Case
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A man of an irritable system, in the prime of his life and
otherwise healthy, during the prevalence of the influenza
in April of this year, took, for a headache of several days
duration, occasioned probably by this epidemic, six grains
of arnica root, a dose that he deemed inconsiderable, as he
had previously taken with the greatest benefit, for
autumnal fevers, from 15 to 17 grains daily and even twice
a day. After the lapse of about eight minutes, he was
attacked by frightful palpitation of the heart, which at
length became so violent that he could only utter a few
words with great difficulty. His look was staring and
anxious. A general coldness pervaded his frame, and
vertigo almost deprived him of hearing and sight. The
open air seemed to revive him, but the effect was not
lasting. He tried to promote vomiting, but the efforts to
vomit only increased his stupefaction, his anxiety, and his
vertigo. His lower jaw fell.
He was scarcely able to indicate his desire for vinegar (by
this time three quarters of an hour had elapsed). Strong
wine-vinegar was brought him, and he felt revived. He
drank several ounces at once, but soon perceived that he
experienced most relief when he did not drink a draught
but only took a little every instant. In the course of half an
hour after commencing to use the vinegar he was restored
without further traces of these accidents.
HAHNEMANN – The Lessen Writings - Arnica
poisoning - If there be any remedy that we require to
regulate carefully by the actual constitution of the subject
whom we are treating, it is that tremendous irritant arnica,
which may be given in the leucophlegmatic cachexies of
children of ten years, especially in autumnal diseases and
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when the pulse is soft, in doses of twelve grains without
the slightest bad results; and on the other hand, in certain
states of the body where there is already present a general
and exalted irritability, eight grains of it in a dose will kill
the strongest man in a few hours, as I have known to occur
in some instances.
The pathognomonic discrimination of the cases, and when
it is at hand, vinegar, will in future prevent such accidents.
HAHNEMANN – The Lessen Writings - Datura
stramonium poisoning - Antidote to datura stramoniumvinegar (and citric acid)
In a woman rather advanced in life, there occurred from
two grains of the extract of stramonium, taken in two
doses within eight hours, stupefaction, anxiety,
convulsions of the limbs and involuntary weeping;
symptoms that were frightfully increased by partaking of
coffee. They rapidly disappeared after taking a few ounces
of strong vinegar.
Besides vinegar, citric acid is also a specific antidote to
stramonium, as I have shewn in another place, from the
use of currants, which contain the latter, and I am very
much mistaken if the true antidote of all the solanacae be
not vinegar, citric and malic acid.
HAHNEMANN – The Lessen Writings - Antidote to
ignatia-vinegar
A paralytic stiffness in the lower limbs, with involuntary
twitchings in them, great anxiety, coldness of the whole
body, with dilatability of the pupil, andc., were the
symptoms produced in a youth of 20 years, by an overMatéria Médica Homeopática
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dose of ignatia. His head was free, his consciousness
perfect; but on account of the anxiety, he could not
express himself properly. Intelligence of a somewhat
unpleasant nature aggravated his condition; the same was
the case with coffee and smoking tobacco.
For this unpleasant state I gave some camphor, but no
good was thereby effected. But on letting him drink very
strong vinegar, eight ounces in the course of half an hour,
he was restored so completely that the same afternoon he
was able to make one of a party of pleasure.
In poisoning with nux vomica I would also advise vinegar,
as it is nearly allied in the natural order of botany to the
former.
Hahn-Monthly - "Case First.- Was called to see a lady
who had taken forty grains of opium. I arrived at the
bedside in half an hour after the dose was taken; found her
in a stupor; I immediately called for some strong vinegar;
succeeded in getting six ounces in her stomach, then
bathed her all over with the same, rubbing it in with my
hand. In half an hour I had her completely restored.
"Case Second.- Was called to see a gentleman having
taken ten grains of morphia for the purpose of committing
suicide. I reached the case in thirty minutes after the
morphia had been taken; gave the patient two wineglasses
of strong vinegar at intervals of five minutes apart, and he
was restored in thirty minutes. This mode of treatment is
very simple, and the specific remedy is always at hand.
Respectfully, J.D. Fawcett, M.D.

Matéria Médica Homeopática

Aceticum acidum

Carlos Lima Melo

153

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

Vale a pena ler os sites abaixo e enriquecer o seu
conhecimento
http://chestofbooks.com/health/materia-medicadrugs/Treatise-Therapeutics-Pharmacology-MateriaMedica-Vol2/Acetic-Acid-Acidum-Aceticum-U-S-BrContinued.html
http://74.125.95.132/search?q=cache:Sl5b1Rh6Dq8J:www
.minutus.org/news_2007/news_item.asp%3FNewsID%3D
50+acetic+acidum+case&cd=5&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br
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