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Supressão, Metástase e Drenagem 

DR. CARLOS LIMA MELO, médico homeopata. 
climamelo@gmail.com 

Abrotanum provavelmente é o medicamento com maior potencial 
para que ocorra o fenômeno das metástases, a migração da doença 
de um tecido para outro ou de um órgão para outro.  

O fenômeno das metástases fez com que muitos clássicos 
generalizassem este fato como podendo ocorrer com qualquer 
medicamento, inclusive como consequência de uma intervenção 
terapêutica errada.  

No caso relatado por Kent abaixo ocorreu uma metástase, mas ele 
em momento algum atribuiu este fato a qualquer intervenção, ainda 
que em outros casos relatados por ele tenha atribuído o fato a 
intervenções terapêuticas como aplicação de ungüentos externos. 

Pode-se dedusir que se tivesse ocorrido neste caso ele teria dito.  

Tudo indica que a metástase ocorrida neste caso foi fruto da 
evolução natural da doença, um sintoma comum em Abrotanum e 
não por causa de uma supressão terapêutica.   

Após o uso do Abrotanum houve eliminação de secreção e o 
processo não se deu em direção a pele como diz a segunda lei de 
Hering, de cima para baixo e de dentro para fora.  

Quem conhece os conceitos de drenagem no processo de cura 
através dos emunctórios defendido pela Ayurveda e por outros 
sistemas de tratamento natural pode facilmente concluir que não se 
trata de uma migração da doença de um tecido mais nobre para 
outro menos nobre, mas apenas uma drenagem que costuma 
ocorrer naturalmente quando um processo da cura se instala.  

http://www.helenismos.com/naturismo/003_anatomia_galanteja/excr
ecao.htm  
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Muitos homeopatas se ficam frustrados porque não vêem as leis de 
Hering se cumprindo em seus pacientes quando desaparecem os 
sintomas sob a intervenção de um medicamento bem escolhido.  

Logo pensam que não fizeram nada mais do que suprimir os 
sintomas do paciente, o que é chamado por alguns de sicotização 
do paciente.  

Se fizerem um estudo mais acurado do assunto, um dia poderão 
concluir que Hering só tinha razão em relação a sua primeira lei de 
cura, o retorno dos sintomas antigos, o mesmo que agravação ou 
drenagem das toxinas ou ama para a Ayurveda ou radicais livres 
para a medicina moderna.  

A segunda lei de Hering deve ser questionada, as metástases que 
acontecem freqüentemente em Abrotanum não podem ser 
generalizadas para todos os medicamentos.  

As metástase ou migrações de sintomas de um tecido para outro 
ocorrem sem que tenha havido qualquer intervenção terapêutica, e 
por isto não podem ser consideradas como uma lei geral para todos 
os medicamentos e como o fruto de intervenções terapêuticas. 

Se fosse assim, você viria isto acontecendo a olhos vistos em 
muitos casos no consultório onde os alopatas fizeram o tratamento 
com corticóides, citostáticos, intervenções cirúrgicas e outras 
formas de tratamento consideradas por muitos como supressoras.  

Se um caso for de Abrotanum a metástase não passa de mais um 
sintoma, e não foi causada por uma intervenção terapêutica já que 
elas fazem parte da evolução natural da doença em um paciente 
Abrotanum.  

O TEMA CENTRAL de Abrotanum gira em torno desta idéia, em um 
pólo se sente amarrado. Em conseqüência disto a criança pode 
inclusive perder a capacidade de engatinhar, como se os  seus 
membros estivessem atados. 
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Abrotanum detesta ser segurado, é mais do que ser apenas tocado 
como cina, ant-t, arn etc. Neste pólo tende a amarrar os outros para 
cometer crueldades.  

[bl1 - Abrotanum] - ...IS VERY OFTEN SENSITIVE WHEN 
HANDLED, (freqüentemente é sensível quando sé egurado).  

No pólo positivo Abrotanum DESEJA AJUDAR OS OUTROS 
SOLTANDO SU AS AMARRAS, veja neste sonho: 

http://hpathy.com/homeopathy-papers/the-energetic-examination-in-
homeopathy/ 

Ele está de pé com sua namorada da classe próximo a um poço 
vazio de pedra, completamente seco. No fundo do poço há crianças 
pequenas que não conseguem sair. Na lateral do poço há cabos 
amarrados que não atingem o nível mais profundo do poço. Ele 
desce por meio destes cabos ajudando as crianças a saírem de lá. 

xxx 

The Homeopathic Physician, Feb., 1888, page 58. "Abrotanum: With 
Clinical Cases," by Professor J.T. Kent, M.D., St. Louis. 

Kent, M.D - Case 1. Mrs. P. suffered from gouty deposits about the 
finger joints, which were very painful during cold, stormy weather. 
The joints and nodes were sore and hot at such times. The nodes 
ceased to be painful and sudden hoarseness came; ulcers in the 
larynx followed; great dryness in the nose and painful dry throat; 
sticking in the cardiac region. She lost flesh but the appetite kept 
good. Calc-phos. had been prescribed by her former attendant. After 
duly considering the case, Abrot. 45m (F.) was given. She suffered 
for many days after this dose with a most copious discharge from 
her nose and bronchial tubes; expectoration was copious, thick, 
yellow. Hoarseness ceased at once. In a month she ceased 
coughing; the finger joints became painful and swollen considerably. 
In three months she had no pain and the nodes were scarcely 
perceptible. 


