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A Imagem de Abrotanum 

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

Keynotes 
Aversão a ser segurado.  
 
Este talvez seja o keynote que mais pode nos ajudar na prescrição deste 
medicamento (MIND - HANDLED; being – aversion bl1). Nesta rubrica 
consta também arn al2, cina, nat-m e sep, mas estes são muito mais 
sensíveis ao toque do que propriamente ser segurado.  
Sensação de paralisia dos membros superiores e inferiores. 
Outro grande keynote são as Metástase ou migração de quadros 
patológicas. Uma hemorróidas dá lugar a um quadro cardíaco ou a uma 
colite ulcerativa. 
Ocorre ascite com freqüência e sensação que o estômago está flutuando 
em água.  
Fome canina com emagrecimento, mesmo comendo muito.  
Fome corrosiva pode estar presente em qualquer patologia. 
Uma diarréia dá lugar a um reumatismo.  
 
Clinica 
 
 

 
 

Marasmo em crianças com emagrecimento visível, especialmente nas 
pernas (Iod, Sanic, Tub), que se estende para cima, sendo que o rosto é a 
última parte a ser afetada; ao contrário de Lyc, Nat-m e Psor.  
Rosto enrugado, parecendo um velho.  
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Angioma no rosto.  
Houve a regressão de um fibroma pedunculado nas bochechas.  
Distensão das veias temporais.  
Fraqueza dos músculos cervicais, impedindo que sustente a cabeça.  
Vômito em crianças que amamentam por estenose do piloro.  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estenose_pil%C3%B3rica  
Elefantíase. 
http://www.homeopathyandmore.com/forum/viewtopic.php?t=1151  
Reumatismo com dor excessiva antes de começar o inchaço, após diarreia 
ou após outras secreções; alternando com hemorroidas e disenteria. 
Gota: juntas duras, inchadas, com sensação de pontadas; punhos e 
tornozelos doloridos e inflamados, sem inchaço. Alternância de crises de 
gota e hemorroidas no adulto. 
Nódulos nas articulações dos dedos das mãos. Artrite nos ossos dos pés. 
Reumatismo seguido de doença cardíaca (alum-sil, aur, benz-c, bry, cact, 
calc, colch, kalm, led, nat-p, rhus-t). 
Grande fraqueza e prostração e febre hética / tuberculosa em crianças; 
impossibilitadas de ficar de pé. 
Grande fraqueza e emagrecimento dos membros inferiores após influenza. 
Gota nos punhos e tornozelos sem inchaço. 
Casos de mielite crônica e inflamação da coluna vertebral que melhoram 
quando há dores nas costas, aparecem subitamente e melhoram pelo 
movimento, quando há dormência e paralisia. 
Distúrbio central (hiperemia) do sistema nervoso, anestesia paralitica seca; 
acompanhada de dores neurálgicas, com inquietação que  melhora pelo 
movimento. 
Tabes dorsalis. 
Pleurisia exsudativa e outros processos exsudativos. 
Sensação de pressão após cirurgia de hidrotórax ou empiema. 
Pleurisia com pressão, que impede uma respiração livre. 
Ansiedade e tremor, com tosse seca após diarréia. 
Endocardite aguda (kalm, sep, spong). 
Má nutrição. 
Abdome bastante distendido devido à ascite. 
Tuberculose peritoneal. 
Verminose. 
Exsudado de sangue e umidade do umbigo em bebês. 
Estenose pilórica causada por hipertrofia do músculo na saída do estômago, 
não passa nada. 



              http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/livro.aspx?l=36 

Inserido em 05/03/2011 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
Fagulhas Homeopáticas         A Imagem de Abrotanum              Carlos Lima Melo            3 

Piora das hemorroidas após reumatismo. 
Dores agudas aqui e ali, sobretudo nos ovários e nas articulações. 
Doença de Raynaud, frio nas pontas dos dedos e dos artelhos.  
Sarcoidose. 
Furúnculos. Muita fraqueza após influenza. 
Pele flácida com formação de pregas que não voltam ao normal após 
pinçamento. 
Frieiras / congelamento com prurido (Agar). 
Hidrocele em crianças depois de erupções. 
 
Imagem 
Segundo o J.T. Kent. M. D.The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 
76. "Lecture on Abrotanum,".- Podemos diferenciar alguns medicamentos 
de todos os outros através do quadro mental, outros por meio dos sintomas 
de outras partes do corpo. Este medicamento não tem sintomas mentais 
muito importantes.  
Segundo o Dr. Raul Facal (Homeopata Argentino) Abrotanum é uma 
pessoa que não consegue dar o fruto, ou seja, pode ter este tema da 
benevolência, fruto do amor a humanidade, amando você cresce e ajuda os 
outros, dando o seu "fruto". Se não dá fruto, o indivíduo seca, fica 
desnutrido, não prospera 
Segundo Grandegeorge Abrotanum é um vampiro. No plano psíquico é um 
indivíduos que tende a vampirizar o meio ambiente, capta a energia de suas 
amizades as deixando literalmente sugadas, como se conectassem através 
de magnetismo às energias que emanam das pessoas que o rodeiam. A mãe 
comenta: este bebê exaure a qualquer um com seus gritos estridentes. 
Segundo Vithoulkas Abrotanum é uma pessoa raivosa, que não relaxa, às 
vezes mal intencionada, com certa crueldade em seu comportamento, capaz 
de infringir dor nos outros sem controle moral.  Quando contrariados eles 
podem ser malvados, vingativos, bárbaros. Em outros momentos podem ser 
gentis, principalmente com as pessoas que amam. Podem ser alegres, 
falantes. O humor alterna e se percebe um traço de histeria em alguns 
casos.  
Eles são ansiosos, medrosos, têm medo de perder o poder da mente / 
cérebro. Medo da loucura / idiotia*. Este medo se manifesta devido a 
fraqueza e o embotamento mental ou pelas falhas na memória. Eles sentem 
que não podem suportar qualquer esforço mental e não querem se ocupar 
com qualquer trabalho, mesmo conversar os cansa. Sonhos ansiosos, e 
acordam assustados. O medo e a ansiedade provocam um tremor interno.  
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*Apesar de muitos homeopatas acharem que Stramonium tem uma grande 
tendência para ser agressivo, um louco,  não foi isto o que pude constatar, 
mesmo dentro de um hospital psiquiátrico, onde sua doença se manifesta 
mais como um delírio religioso. O que ouvi com freqüência de Stramonium 
foi um grande medo de loucos.  
Bufo rana tem muito mais tendência para a loucura, é acompanhada de 
muita agressividade, querendo bater, ao interpretar errado suas ilusões, 
enquanto Hyosciamus chega a matar.  
Abrotanum apresenta um grande tropismo para os membros, a palavra 
lame* aparece mais de vinte vezes em sua patogenesia na Enciclopédia do 
Allen.  
 
lame  

adj.  coxo, manco; aleijado; defeituoso (geralmente da perna); 
imperfeito; mau  
 
Allen – Ao acordar, bastante incapaz (lame), pior nas costas; dolorimento 
muscular ao se mexer, dor intensa na nuca, nos ombros, no lado direito do 
peito e nos membros; o lado direito está tão incapacitado a ponto de mancar 
(limping) por algum tempo. 
Sono não reparador, braços, s pernas e pés incapacitados (lame) ao acordar 
e dolorosos, melhoram pelo movimento. (Cushing apud Hughes). 
Hering - Sente-se muito incapaz / inválido e dolorido no corpo todo. 
Borland - Sensível a ser segurado  
Sente como se os braços estivessem amarrados / presos (tied) ao corpo. 
Dor no joelho esquerdo como uma faca. Dor no pé direito como um arco 
que estivesse a ponto de quebrar (break).  
Ao anoitecer, um dolorimento na cabeça da fíbula esquerda, intensa a ponto 
de incapacitar / mutilar (lameness) para andar.  
Braços, pernas e pés muito doloridos e incapacitados (lame) ao acordar, 
melhoraram por se movimentar. Em meia hora a mão direita estava 
incapacitada (lame), como se estivesse inutilizada. 
Grande debilidade e prostração, febre tuberculosa em crianças com 
incapacidade para se movimentar. 
Dores agudas à tarde, que o obrigam a permanecer deitado. 
Reumatismo devido a suspensão súbita de uma diarréia, não consegue 
movimentar a cabeça, os braços ou os membros, muita dor, sem inchaço.  
Os sintomas acima nos passam a impressão que Abrotanum se sente 
mutilado.  
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Analogamente é como se ele desejasse infringir aos outros de forma cruel 
o mesmo que sente em seu corpo.  
Foi por isto que escolhi Procusto como sendo seu mito. Ele mutilava suas 
vítimas, amarrando-as ao seu leito, cortando seus membros, impedindo-as 
de usar seus membros. 
 
Mitologia 

O Leito de Procusto 
 

 
 

Procusto “o Estirador”, apelidado de Damastes ou Polípemon, adequava o 
corpo de sua vítima às medidas exatas do seu leito, se sobrassem os pés os 
amputava, se houvesse uma folga esticava os membros de sua vitima 
usando cordas e roldanas, cortando os seus membros. Teseu acabou com 
sua obsessão obrigando-o a se deitar no seu próprio leito, 
atravessado,cortando todas as partes do seu corpo que sobravam para fora 
da cama. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Procusto  
 
Matéria Médica Comparada 
A imagem do Vampiro / Drácula lembra Anacardium, e facilmente pode 
ser confundida com Agar, Cur, Hyos, Merc e Merc-v, se considerarmos 
apenas a questão da crueldade ou maldade. 
Abrotanum ora se mostra muito feliz, ora comete atos de crueldade. 
Anacardium ora mostra seu lado benevolente / angelical, ora seu lado 
diabólico (Hades). 
Lyssinum depois dos ataques de fúria demonstra um grande 
arrependimento, pede desculpas ardorosamente, advertindo aos que estão a 
sua volta que não permitam que ele os morda (Allen H. C).  
Curare ora se sente um emboscador, ora um emboscado, permanecendo 
imóvel e agindo como um autista, se fechando em seu mundo, afastado / 
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longe de tudo e de todos (Allen - Irascível, disposição malévola (wicked), 
deseja ficar à espreita para atacar (assault)os outros, e até matá-los e roubá-
los; Allen - Sonhos assustadores; imagina que é seguido / perseguido e 
ameaçado; está agitado, grita, tenta se defender ou se esconder; Hering – 
Muito deprimido acerca de si mesmo, apenas deseja fechar-se em si 
mesmo, longe das pessoas (herself up away from people)).  
Shut herself up = close, isto é, fechar-se em si, também calar-se. ( Longman 
Dictionary of Phrasal Verbs - Rosemary Courney). 
Hyosciamus ora mostra o seu lado ciumento, se apossando de tudo ao seu 
redor, sendo capaz de matar a pessoa amada por achar que está sendo 
traído, ora fica tão desprendido que revela os seus segredos ou ficar= nu 
(Hera). 
Mercurius solubilis ora se é um revolucionário, que tenta construir uma 
nova ordem social, ora mata os inimigos e ate os próprios filhos (Cronos). 
Mercurius vivus deseja atropelar as crianças na rua, mas consciente do 
absurdo que poderia cometer pede para ser internado em um manicômio 
(fragmento de uma patogenesia realizada pelo autor). 
Agaricus ora mostra o seu lado guerreiro / perverso (mischievous), ora o 
seu lado sociável (Ares).  
A crueldade de Agaricus no faz lembrar um psicopata frio, que comete os 
seus crimes e os confessa sem se arrepender no portão do inferno. 
 
Infelizmente Hepar sulphur tem sido  considerado um sanguinário frio 
desde a publicação dos Sintomas Guias do Hering devido a um caso 
clínico supostamente curado com Hepar que punha fogo nas coisas.  
Esta imagem não é que se pode deduzir quando se lê atentamente 
Hahnemann e Allen, onde Hepar não põe fogo em nada, pelo contrário, 
acha que a casa do vizinho está pegando fogo e fica com medo até dos 
cadáveres, já que  a tendência dele é ver a ruína a sua volta e ficar muito 
preocupado com a saúde (ruína) dos seus familiares e a ficar desfigurado 
(sua própria ruína). 
[h1 - Hepar sulphur] - In the evening a frightful anxiety for two hours; he 
thought he must be ruined, and was sad to that degree that he could have 
killed himself.  
[h1 - Hepar sulphur] - In the morning in bed after waking, when conscious, 
he had the visionary appearance of a deceased person, which frightened 
him, and he also imagined he saw a neighbouring house in flames, which 
terrified him. 
[gl3 - Hepar sulphur] APPREHENSION ON THE HEALTH OF HIS 
RELATIVES. 
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[gl3 - Hepar sulphur] Thinks to leave his profession, for the fear of being 
disfigured.  
[gl3 - Hepar sulphur] Extreme irritability, wants to remain alone, thinks of 
the future with fright with the fear of being disfigured by a woman. 
 
Mente 
Pólo (+) 
No início um grande senso do dever, cheio de idéias, entusiasmado com o 
seu trabalho, uma visão / percepção do mundo equilibrada, seguro de si 
mesmo. (BHJ). 
Após a experimentação ficou excitado, loquaz, querendo gritar, bem 
humorado e feliz. (Cushing). 
Encontrei este sonho, em um caso publicado na internet, muito importante 
para o entendimento de Abrotanum.  
http://hpathy.com/homeopathy-papers/the-energetic-examination-in-
homeopathy/   
Ele está de pé com sua namorada da classe junto a um poço redondo de 
pedra, que está completamente seco. No fundo do poço há crianças 
pequenas e elas não conseguem sair. Na lateral do poço há cordas 
amarradas, mas elas não atingem o nível mais profundo do poço. Ele desce 
para o poço, através destas cordas, e ajuda estas crianças pequenas a 
saírem. (“He stands together with his girlfriend from class close to an 
empty round stone well, which is fully dried up. At the bottom of the well 
there are little children and they can’t get out. At the side of the well there 
are handles attached, however they do not reach the deepest level of the 
well. He goes down the well, using these handles, and helps the little 
children to get out”). 
 
Este sonho nos mostra o polo positivo de Abrotanum que praticamente não 
existia nas matérias médicas. 
 
O que todos conhecem é o polo negativo, em que “Excessivamente mal 
humorada, sente como se desejasse fazer alguma crueldade, desumanidade 
(a1 -  Exceedingly peevish, feels as if she would like to do something cruel; 
no humanity). 
O tema do amarrado, contido já se encontrava nos textos clássicos.  
Sente como se os seus braços estivessem amarrados / presos ao corpo. 
(Cushing). (a1 - Feel as if both arms were tied to the body. EXTREMITIES 
- TIED, sensation as if - Upper limbs - body; to the abrot. a1  
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Frequentemente sensível quando é segurado, é sensível ao toque ([bl1 - It 
has an inordinate appetite, because it is vomiting all its food, and is hungry 
all the time. It has a comparatively big abdomen and spindly legs; it is 
always cross and peevish as it is being starved. It is usually chilly, is very 
often sensitive when handled, and it is tender to touch). 
Este keynote / sintoma caractístico pode ser o mais importante para se 
prescrever Abrotanum e o seu tema central deve estar ligado a este fato.  
No pólo negativo ele se sente amarrado / contido e no pólo oposto quer 
libertar, soltar as amarras dos outros, sendo benevolente.  
Viciado pelas informações já conhecidas, querendo achar crueldade em 
todo paciente Abrotanum, provavelmente quando me deparei com um 
indivíduo que queria salvar os outros,  os ajudando a se libertarem de suas 
amarras não pensei que pudesse ser um Abrotanum no polo positivo.   
A bipolaridade / dialética aplicada a Homeopatia abre os horizontes para 
que se entender melhor a matéria médica e o ser humano de uma forma 
extraordinária, mostrando que nós temos dois lados, dois comportamentos 
que se alternam diante das intempéries do mundo.  
Quem desejar conhecer melhor sobre a relação que existe entre a Dialética 
e a Homeopatia não deixe de ler o trabalho do Dr Gilberto 
http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/viewFile/179/187   
http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/viewFile/179/186 
 
Sintomas bipolares 
Oscilações de humor, confiante, se sente forte, trabalha duro e novamente 
falta de energia, fica sem iniciativa, deprimido. BHJ). 
 
Pólo (-) 
Com o passar do tempo falta de iniciativa (lack of drive), falta de interesse, 
preguiça, esquece os encontros marcados importantes, adia as coisas 
(putting things off), fica distraído, esquecido, cansado, embotado, 
indiferente, ao mesmo tempo irritado, não quer falar, discordando do seu 
esposo. 
Tímido, inseguro, anti-social, fora da realidade, nada lhe agrada no 
trabalho, se esquece de nomes, não consegue achar as palavras, gagueja. 
Sente-se fraco, cansado, trêmulo, dificuldade para pensar. 
Inquietação externa acompanhada de indigestão. Passa frequentemente os 
dedos sobre os cabelos, toca a sua testa, seus ouvidos. Inquietação interna, 
não encontra a paz. Fica chateado ao lidar com as menores coisas. Nível de 
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tolerância diminuído, furioso / uma tempestade / descontrole ou raiva, 
irritação sem causa aparente.  
Tremor inquieto com cansaço, pesado (clumsy), concentração baixa, 
embotado. Sempre cansado, apesar de ter dormido bastante, diminui ao 
anoitecer. Com freqüência fica cansado de manhã, à tarde e ao anoitecer, 
depressão sem motivo. (BHJ). 
Sombrio / deprimido, desanimado / desesperado. (Cushing). 
Acha que o seu cérebro está amolecendo. (Cushing). 
Malvado, nervoso / irritado, violento. (Cushing). 
Excessivamente rabugento / irritado, sente como se desejasse fazer 
crueldade, desumano. (Cushing). 
Fraqueza / debilidade e embotamento mental. (Cushing). 
Incapacidade para pensar, como se tivesse perdido capacidade física e 
mental (Cushing). 
Cabeça fraca, não consegue mantê-la ereta nem conversar ou manter um 
esforço mental, sensação de fadiga, principalmente do lado esquerdo do 
cérebro. (Cushing). 
À meia noite levantou da cama, andou em volta do quarto…(Cushing). 
Muito inquieta à noite, calor e dor no epigástrio. (Cushing). 
Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Cushing). 
Freqüentemente deixa as rédeas caírem enquanto conduz. (Cushing). 
Muito relaxada e incapaz, sensação de debilidade abobalhada por muitos 
dias e tremor interno quando estava excitada. (Cushing apud Hughes). 
Preguiça, aversão a fazer esforço físico e mental. (Heing). 
Grande ansiedade e depressão. (Hering). 
Criança irritada e deprimida. (Hering). 
Histeria. (Hering). 
 
No Hughes encontram-se alguns sintomas da patogenesia do Cushing que 
não foram incluídas pelo Allen. 
 
Sonhos e sono 
Sonhos muito nítidos, assustado, com medo de aranha e de acidente de 
carro; de perder o seu cabelo. Sente-se renovado / recuperado apesar do 
sono curto. Mais tarde cansado, inativo (dopey), apesar de ter dormido 
bastante. Sono inquieto com muitos sonhos. (BHJ). 
Sonhos assustadores com cachorros loucos etc. (Cushing). 
Sonhos assustadores; acorda assustado, tremendo. (Cushing). 
Bocejos e eructações o dia todo. (Cushing). 
Continua sonolento o dia todo. (Cushing). 
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Sono inquieto, levanta subitamente, sobressaltos, com movimentos 
(thrashing) dos braços. (Cushing). 
Sono inquieto, boca seca e dolorida. (Cushing apud Hughes). 
Sono não reparador, braços, s pernas e pés incapacitados (lame) ao acordar 
e dolorosos, melhoram pelo movimento. (Cushing apud Hughes). 
À tarde dores agudas; se sente obrigado a permanecer deitado, muito 
sonolento; não consegue dormir nem atender seus pacientes. (Cushing apud 
Hughes). 
Melhora; durante a experimentação, dorme reto na cama. (Cushing apud 
Hughes). 
Dores passageiras nos ombros durante a noite toda, não consegue dormir 
por causa disto. (Gattchel apud Hughes). 
Insônia e inquietação. (Hering). 
 
************************************************************ 
Modalidades 

Piora pelo ar frio, secreções suprimidas. Melhora pelo movimento. 
(Boericke). 

Os sintomas locomotores melhoram pelo repouso e pioram por 
pressão e pelo frio.  

Prurido no corpo todo que piora pelo calor e por roupas apertadas.  

Dilatação das veias e palidez da pele estando em uma sauna.(BHJ). 

Piora por café. 

Quase um colapso depois de realizar um trabalho leve inclinado 
para frente.  

Melhora ao ar livre. (Cushing apud Hughes). 

Sente-se muito quente em um quanto frio. (Cushing). 

Ebulições, com calor geral e distensão das veias da testa e das 
mãos. (Hering) 
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Crianças friorentas; que pioram pelo frio e pela umidade e suas 
dores reumáticas pioram mais à noite do que durante o dia. 
(Borland). 

Desejos e aversões 

Deseja chocolate, bolo, gordura, toucinho / bacon. Não suporta 
café, cebola, gorduras aquecidas.  

Gerais 

Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Cushing). 

Muito fraco. (Cushing). 

Tendência para se deitar sobre o abdome. (Cushing). 

Fraqueza doentia que continua por muitos dias, tremor interno 
estando excitado. (Cushing). 

Fraco e incapacitado (lame) antes do meio dia. (Cushing). 

Dor aguda à tarde; que o obriga a se deitar; muito sonolento, não 
consegue dormir nem atender os seus pacientes. (Cushing). 

Dores em pontadas em diferentes partes do corpo. (Cushing). 

Dor na região do fígado e dos rins… quase desmaiando. 
Impossibilitado de andar pela rua. (Cushing). 

Dores agudas à tarde, que o obrigam a ficar deitado (Cushing). 

Músculos doloridos com o movimento. (Cushing). 

Tremor pelo corpo todo. (Cushing). 

Pulso rápido. (Cushing). 

Sente-se muito incapaz / inválido e dolorido no corpo todo. (Hering). 

Grande fraqueza e prostração, uma espécie de febre tuberculosa 
em crianças, depois de influenza. (Hering). 
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Reumatismo inflamatório, doloroso após inchaço. (Hering). 

Anemia. (Hering). 

Reumatismo devido a suspensão súbita de uma diarréia, não 
consegue movimentar a cabeça, os braços ou os membros, sente 
muita dor, sem inchaço. (Hering). 

Após supressão de gota (Hering). 

Pulso fraco e pequeno. (Hering). 

Doenças fagedênicas*. (Hering). 

*Fagedênicas – úlceras que tendem a se estender rapidamente 
devido a corrosão dos tecidos adjacentes. 

  

Quando uma úlcera seca ou uma hemorragia é detida ou as 
hemorróidas foram suprimidas e se aparece  um quadro negativo 
pensar em Abrotanum. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic 
Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum"). 

Assimilações defeituosa 

Osteocondrose*. (Reckeweg’s antihomotoxic). 

*Osteocondrose é o nome que se dá em patologia, para a 
osteocondrite de crescimento, ou seja, a afecção idiopática, de 
cunho não inflamatória, que ocorre durante a fase de crescimento 
do indivíduo e afeta o núcleo da epífise. 

A sífilis é uma doença que apresenta três estágios que tendem a 
ocorrer sempre que o medicamento (seja antibiótico, homeopático 
ou outro qualquer foi prescrito) não era o adequando e por isto 
mesmo ele não foi capaz de eliminar o agente etiológico da doença, 
seja o destruindo diretamente ou através de um desbloqueio  / 
reequilíbrio do sistema imunológico. 
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 Casos clínicos 

Na literatura homeopática os casos clínicos de Abrotanum são 
descritos de forma muito superficial, quase sempre o foco é voltado 
para a doença e muito pouco para o doente, nesta categoria estão 
inclusive os casos de Kent.  

Uma visão muito organicista onde falta a noção do todo, em que o 
organismo interage com o meio como um sistema vivo.  

Um caso interessante de Abrotanum nesta págiana (case three). 

http://homeopathicmd.com/articles_3.html 

 Casos de Kent 

http://www.homeoint.org/books3/kentclin/cases00.htm#BM3 

 


