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Diálogos extraídos da Lista “profissionaishomeopatas” com autorização dos 
Autores. 

De Carlos Lima Melo  (climamelo@gmail.com) – Em  13/12/2010 - 13:03  

Uma vez escutei isto em consultório e resolvi pesquisar nas matérias 
médicas: 

“ilusão que o sangue não circula bem” 

MIND - DELUSIONS - blood - circulate well; blood does not 
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Há mais de dois anos, dei Zinc-s para um paciente que me relatou esta 

impressão, que durante seus momentos de tristeza achava que seu sangue 

não estava circulando bem. É claro que não dei Zinc-s a ele só por causa 

disto, mas porque apresentava vários outros sintomas dos sulphuricums, ora 

muito vaidoso com as roupas, ora relaxado com sua aparência. Na época, 

muito mau resolvido com um namoro muito complicado. Cheio de planos, 

sobretudo em ficar muito rico. Uma tendência, como a de todos os zincums de 

descarregar suas mágoas na pessoa errada, não em quem lhe provocou, mas 

em uma pessoa mais próxima que não tem nada a ver com o problema, sem 

falar no clássico “balançar do pé” que é comum a todos os zincums, isto é, o 

metal e todos os seus compostos. “Ejaculação precoce” que também é comum 

a todos os compostos de zinco. 

Não deixe de anotar no seu Repertório a rubrica acima, uma hora destas pode 

aparecer um paciente com esta queixa e até que você percorra todas as 

matérias médicas pode perder muito tempo, em geral não temos a habilidade 

que tem o nosso Pedro Vivas para fazer isto rapidamente e mesmo que 

consiga fazer, qual dos medicamentos vai escolher? Se tiver todas estas dicas, 

poderá dar um Zinc-s ou descartá-lo. 

******************************************************************************************* 

De Pedro Vivas (pedrovivas@floripa.com.br)   - Em 14/12/2010 - 01:28     

Zincum e zinc-s realmente aparecem em rubricas relacionadas à estagnação 
circulatória ou má circulação, assim como na polaridade oposta (se 
considerarmos o fluttering como esta polaridade oposta): 

1- Chest; STAGNATION; Sensation of (6) *: aur.Boe, colch.Her, lyc.Phat, 

sabad.Phat, 3Seneg.Boe, zinc.Phat 

2- Heart & Circulation; STAGNATION (60) *...zinc. 

3- Heart & Circulation; SLUGGISH circulation (53) : acon.Alle, aconin.Alle, 

aeth.Boer, aetherAlle, alco-s.Hart, am-p.Alle, ant-c.Ken, bals-p.Hart, bry.Ken, 
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calc.Boer, 3Calc-p.Boer, carb-ac.Alle, carb-an.Boer, 3Carb-v.Boer, carbn-o.Alle, 

chin.Farr, cimic.Boer, cinnam.Boer, 2cob-chl.MacF, cod-n.Alle, emer.Ross, 

ergot.Alle, ferr.Lipp, ferr-p.Boer, 3Gels.Boer, gink.Swo, jatr.Alle, kali-bi.Alle, kali-

cy.Alle, kreos.Ken, kron.Gries, led.Boer, lept.Hart, lil-t.Farr, lyc.Farr, 

mangi.Boer, 2melis.Mad, morg.Pater, morph.Alle, nat-m.Boer, ox-ac.Alle, 

puls.Farr, 3Rhus-t.Boer, sal-ac.Alle, salx-p, 4SEC.Mad, sep.Vith, 3Sil.Boer, sin-

n.Alle, sol-n.Hart, verat-v.Hart, zinc.Clar, zinc-s.Clar 

4- Heart & Circulation; PULSE; Fluttering (35) : acon.Ken, apisFarr, 3Arn.Snad, 

3Ars.Alle, cann-i.Ken, carb-ac.Hoy, cench.Ken, cimic.Ken, coff.Ken, colch.Ken, 

3Crot-h.Ken, dig.Cow, gels.Ken, gins.Alle, juni-v.Alle, 3Kali-bi.Ken, kali-n.Ken, 

morph.Alle, najaCow, 4NUX-V.Ken, op.Ken, ph-ac.Ken, 3Phos.Ken, ptel.Alle, 

3Pyrog.Ken, 3Sec.Alle, stann.Ken, stram.Ken, sul-ac.Farr, sul-h.Alle, thea.Alle, 

3Verat.Kne, zinc.Ken, zinc-m.Alle, zinc-s.Clar 

Zandvoort acrescenta em seu repertorio online Complete Dynamics Zincum 

sulphuricum na rubrica 3- HEART & CIRCULATION; SLUGGISH circulation 

com estes 53 medicamentos e cita referencia em Clarke. 

Abreviação remédio: zinc-s, grau 1.  

Nome standard: Zincum sulphuricum. 

Origens.  

Clarke, John Henry 

(85) 

A Dictionary of practical Materia Medica, 1900. 

Nesta espécie de polaridade oposta, a rubrica 4 Heart & Circulation; PULSE; 

Fluttering (35 medicamentos), encontramos zinc, zinc-m e zinc-s. 


