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Berberis vulgaris (Berb) 
 

Dr. Carlos Lima Melo 
climamelo@gmail.com  

 
Quem conhece organicismo, provavelmente, já prescreveu Berb muitas vezes, 
principalmente, quando o cálculo renal é predominantemente do lado esquerdo. 
Infelizmente, apesar da patogenesia deste medicamento ser relativamente rica, 
o quadro mental é escasso na mesma. Há autores que atribuem isto ao fato do 
paciente não ter queixas mentais. 
 
Realmente, o quadro físico é bastante florido, mas isto não significa que o 
quadro mental não exista, basta dar ouvidos ao paciente. 
 
Quadro físico:  Há três anos, feridas na cabeça quando coço, pioro na frente 
da TV, psoríase. Sai sangue quando coço. Começou nos cotovelos, caspa na 
alça dos óculos, na perna de lado, pinta preta, de vez em quando é como uma 
espinha na área do rosto, do lado esquerdo do queixo. É só ficar nervoso, com 
muita coisa para fazer que a cabeça coça até ferir. 
Ando muito nervoso, ansioso, o comércio é corrido, muita coisa pra resolver, 
em dias agitados coça mais. Gastrite, digestão lenta, estômago pesa, 
queimação, após o café da manhã, tomo pouco café com leite, se misturar 
muito, vem queimação. Pioro quando fico nervoso, sensação de carnes 
pulando nos braços, pernas, corpo todo. Dor nas pernas quando jogo bola, não 
consigo correr. Quando fico muito agitado a cabeça dói, hoje de manhã doeu. 
 
O REPERTÓRIO NÃO FALA DE PSORÍASE NO COURO CABELUDO, 
APENSA HEAD - ERUPTIONS - pimples; HEAD - ITCHING of scalp 
 
Faço tratamento para gota, pé incha, gosto de jogar bola duas vezes por 
semana, pé fica dolorido, sinto dor no solado do pé e no calcanhar, quando 
piso, mais no pé esquerdo, já tive crises de inchar bastante, há dois anos, na 
junta e falange proximal do dedo médio da mão direita (sulph). A gota é mais 
no pé esquerdo.  Gosto de arroz com feijão, mamão, banana, procurando evitar 
leite por causa da gota. Pé incha quando fico muito sentado, faz cintura na 
meia, de manhã amanhece desinchado. 
 
EXTREMITIES - PAIN - Feet - Soles - stepping agg. 
EXTREMITIES - PAIN - Feet - Heels - stepping agg. 
EXTREMITIES - SWELLING - Fingers 
EXTREMITIES - ARTHRITIC nodosities 
EXTREMITIES - ERUPTIONS - Elbows 
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EXTREMITIES - ARTHRITIC nodosities 
 
QUADRO RENAL: 
Procuro beber muita água, operei de cálculo renal do lado esquerdo duas 
vezes. Tive uma estenose no ureter de nascimento. Senti um pouco de dor nos 
rins estes dias, melhora quando tomo bastante água. Com as cólicas renais 
encolhia as pernas para ver se passavam. Chegava a vomitar (oci) quando 
piorava muito. 
 
KIDNEYS - STONES 
KIDNEYS - PAIN - left 
KIDNEYS - PAIN - cramping 
KIDNEYS - PAIN - accompanied by - colic 
 
DIGESTÃO: 
Solto o intestino, ruim para dormir, dói o estômago, perco o apetite quando fico 
muito nervoso, dura dois dias.  Arde um pouco, vem depois do café da manhã. 
Evito café porque me causa queimação no estômago. 
 
STOMACH - PAIN - burning 
STOMACH - HEARTBURN 
STOMACH - APPETITE - wanting 
 
QUADRO MENTAL: 
Sou um pouco nervoso no dia a dia, quero resolver as coisas de imediato, 
quero que aconteça da maneira que eu determinei, me torno ansioso se as 
coisas não acontecem na rapidez que eu espero. Se eu fico muito nervoso 
tenho gastrite nervosa, já tratei durante muito tempo, quando passo muita raiva 
fico tremendo, muito agitado, se não recebo de acordo com o que espero. 
Problemas com os clientes, cheques devolvidos. Às vezes, a gente não 
consegue receber e trás agitação. 
 
Gosto de ficar com a família. No final de semana, tomo cerveja, mas evito 
devido a gota. Gosto de praticar esporte, futebol, mas a idade não está 
ajudando, gosto de trabalhar, se não tenho nada para fazer em casa corro para 
a loja, mas aumenta o meu estresse. Gosto muito de contato com o campo. 
Sou muito autoritário com os meus filhos, exijo muito deles, dou bronca na 
minha filha porque ela não se dedica muito aos estudos, pego no pé até 
demais. Acabei brigando, falando alto com ela. A gastrite foi lá em cima, me 
descontrolei bastante. Não era de muita amizade, um pouco tímido, mas sem 
dificuldade para me relacionar. Preocupado com o tempo, com o que tenho 
para fazer. Quero as coisas muito corretas, sou muito exigente com os filhos 
(kali-i). 
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Acordo de manhã achando o dia curto. Agora, estou pensando no que tenho 
que fazer. Ansiedade, como se estivesse correndo contra o tempo. Tem dia 
que coça mais na cabeça até ferir, a noite, na frente da TV, sangra quando 
coço muito, arranco uma casquinha. Quando fico um pouco estressado, dia 
mais agitado, corrido, telefone de cliente, fornecedor. Sou um pouco apressado 
para comer. Tenho tentado controlar mais devido à digestão. Não gosto de ser 
interrompido. Tinha medo de fantasma. Sempre tenho esperança de sarar, não 
sou de desistir fácil de um tratamento, a esposa diz que gosto muito de tomar 
remédio. Sou mais para otimista. Quando estou ruim sempre penso: há gente 
pior do que eu, me conformo bem, até com doença. Ansioso, me dá uma 
angústia quando fico nervoso, sinto um aperto no peito. É daí que o estômago 
dói. 
 
MIND - HURRY - eating; while 
MIND - QUIET disposition 
MIND - OPTIMISTIC 
 
OBS. A PRINCÍPIO PENSEI QUE FOSSE UM KALI-I, O PACIENTE TAMBÉM 
É CALORENTO E BASTANTE EXIGENTE COM OS FILHOS, SE IRRITA 
QUAND NÃO É OBEDECIDO POR ELES. FALTA NELE O LADO 
BRINCALHÃO DE KALI-I. ASSIM SENDO PUDE CONCLUIR NESTE CASO 
QUATRO TROPISMOS DE BERB: 
GOTA NAS EXTREMIDADES, 
ACIDEZ ESTOMACAL, 
ERUPÇÕES NA PELE, PSORÍASE NOS COTOVELOS, COURO CABELUDO 
ETC. 
CALCULOSE RENAL. 
 
O paciente relata que sua sexualidade é muito bem resolvida desde novo, 
mesmo questionado disse nunca ter tido este sintoma, achar que o sexo é 
coisa suja, que até o momento só vi em Syph e Vip. 
 
MIND - DELUSIONS - dirty - sexuality is dirty 
berb.stu1 staph.ng1 syph.mlx vip.mlx 
 


