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MEDO DE ACIDENTE COM OS FILHOS 

DR. CARLOS LIMA MELO, médico homeopata. 

climamelo@gmail.com  

MIND - FEAR - accidents, of - child; toant-m.mlx ars._hom_herald,fyz calc.blp1 

cere-b.mlx lac-f.mlk6 perh.jl1sabin._hom_links zinc-m.stj2está em fase de 

confirmação carl e mang-s, preciso ter mais casos, se alguém tiver me envie. 

[stj2 - Zincum muriaticum] As a mother they may feel they can't keep 

up with the housework. Either because they have too many children, or 

because of other factors that are working against them, like a child that is 

getting behind at school and that needs extra attention. They are very keen for 

their children to do well at school. They are also afraid that their children will 

have an accident or that something will go wrong and this makes them restless 

too. They get behind with their household chores and are forever rushing 

around in a fruitless effort to catch up [_Hom_links - Sabina] This patient was 

closed and rigid but very friendly and sensitive. She had a low opinion of herself 

and was very fastidious. She was a cleaning woman and had an acute sense of 

smell. She didn't talk about her youth easily, said the family ties were too strong, 

and found the death of her mother, a decade ago, difficult to come to terms 

with. She was overprotective of her children and afraid of accidents or other 

misfortune. She would like her children to stay at home until they are at least 25 

years old. Contrary to her inhibition to talk about her emotions, she was very 

impulsive and quick to reply, always ready to offer her own opinion and very 

observant and keen, with sharp remarks. She was always in a hurry and 

keen to persevere. She hated quarrelling. She was interested in 

religious and paranormal issues. She was homesick (3) as soon as she left the 

house for a vacation, missing her cats and her own environment. She had at 

least five cats -I have lost count- and her dearest wish is to work with a 

veterinarian obs. aproveito a oportunidade para ilustrar com umc aso de zinc-m, 

a mãe galinha, secundo o Scholten que hiperprotege os filhos , pondo 

debaixo das asinhas, tenho observado que só fazem isto quando são bem 

pequenos, logo que crescem se aborrecem muito com eles. Nisto ficam 
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parecidas com as mães nat-m, só que estas não cuidam bem deles desde 

pequenos. Veja que em muitos aspectos zinc-m se parece muito com nat-m, 

mas é um pouco mais falante, ainda que não goste de falar dos seus 

sofrimentos também e difere dos nitricums, porque apesar de dizer que é seca 

(sep), tolera um pouco mais o carinho, que incomoda muito aos nitricums. 

xxx 

AVERSÃO A PRIMEIRA VISTA NOS FAZ LEMBRAR MUITO AM-M OU AM-C, 

MAS NÃO É O CASO DESTA PACIENTE.  

QUEIXAS GERAIS – estou tossindo há quinze dias, não sei se é alérgica, 

irritada antes da menstruação, durante choro a toa, impaciente, 

intolerante a barulho, a tudo que me contraria, por bobagens, menino 

desobedecer, a tudo que vai de encontro ao meu ponto de vista, só. Eu 

sou tímida, para fazer amizade, tenho que conhecer bem a pessoa para 

me soltar. Não costumo compartilhar os meus problemas com ninguém, nem 

com a família, sou mais reservada. Eu não entendo que as pessoas sejam 

diferente do que eu quero, quero que sejam disciplinadas, não gosto de 

gente folgada, que encoste, que explora os outros. Cada um tem que 

resolver os seus problemas. Vou engolindo, até que ignoro a pessoa, 

corto do meu relacionamento. Tenho dificuldade para conviver com uma 

pessoa que eu não goste, ignoro, mas não trato mal, do santo não bater 

na primeira vista. Sou até fácil de conviver, mas quando não gosto não 

gosto, tento dominar este sentimento mas e difícil, não me aproximo. 

Quando eu gosto, gosto mesmo. Não consigo ser falsa, superficial, sou 

radical neste ponto. Não gosto de esperar. Minha memória não e boa, no 

dia seguinte não lembro o que estudei. Tenho medo de ficar sozinha na 

velhice, em qualquer lugar, casei com 17 anos, não sei o que é ficar 

só. Não gostava do meu marido, fiquei mais intolerante, os defeitos 

parecem maiores, ele não era um bom pagador. Meu cabelo é muito 

oleoso. Tenho herpes no quadril do lado esquerdo. A família significa 

tudo, gosto de reuniões familiares, mesmo surgindo algumas desavenças. 

Me preocupo com a minha família, briga de irmão me incomoda muito, não 
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me intrometo na vida de ninguém, gosto de comemorar o dia das mães, 

natal, gosto da minha sogra, almoçar na casa dela e ela na minha. Sou 

meio seca, não sou carinhosa com ninguém, mas me dou muito bem com 

minha mãe, ela é mãezona, muito boa. Quando durmo só deixo os olhos 

para fora da coberta, quando criança dormia com a luz acesa, tinha 

medo de dormir com os pés para fora da coberta. No dia a dia relevo 

fácil, mas se for algo mais grave a pessoa morre, eu não perdôo. Tenho 

uma tia por parte de pai que causou problema para o meu pai, não gosto 

de gente falsa, prefiro cortar a relação, antes só do que mal 

acompanhada. Não converso há anos com elas, acho perigosas, prefiro 

não me aproximar, não consigo conviver. Sou rígida com minhas filhas, 

cobro bom comportamento, boas notas na escola, tenho ciúme, 

dificuldade para brincar com elas, mas sou zelosa, cuidadosa com elas. 

Não gosto de menino mimado, não pode ter tudo na mão, faço o que e 

possível, principalmente na educação. Não gasto com o supérfluo. Gosto 

de fartura em casa, com comida. Gosto das coisas organizadas, tapete 

certinho, quadro certinho na parede, não gosto que mexam nas minhas 

coisas, me irrita. Não sou perseverante, de fazer planos. Acredito 

muito no destino, mas não sou acomodada, acho que deveria ser mais 

persistente. Não sou ambiciosa. Não sou de gastar. Me chamam de pão 

dura, gosto de pechinchar, não compro na primeira loja. Sou indecisa, 

peço a opinião do outro, mas não sigo se não me agrada. Cada um tem o 

que merece, não sou invejosa. Sou observadora, vejo e ouço tudo, 

atenta, a pessoa nem percebe que estou. E muito difícil me enganar, 

sou desconfiada. Não compartilho nada meu para ninguém, só compartilho 

com gente muito próxima. Me sentia inferior em relação aos 

coleguinhas, não me aproximava porque me achava excluída, não tinha a 

mesma desenvoltura. Demorei mais para sair, namorar, colegas mais a 

frente. A lentidão do computador me irrita. 

FALE SOBRE SUA NATUREZA / CARÁTER / MODO DE SER / PENSAR / 

SUA SENSIBILIDADE / AFETOS / APEGOS / EMOÇÕES / VARIAÇÕES DE 
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HUMOR / SUAS ATITUDES / VONTADES / DESEJOS, O QUE GOSTA E O 

QUE NÃO GOSTA DE FAZER, SEU INTELECTO / finalmente QUEM É 

VOCÊ? – 

Sou muito tranquila, boa, muito correta, honesta com as coisas, acho 

que todo mundo deveria ser como eu. vou guardando, acumulando as 

coisas, tento não ficar cobrando das pessoas, sinto ciúme, raiva, mas 

não consigo cobrar, se vejo que esta fazendo uma coisa errada. Não 

consigo dar palpite na vida dos outros, não me intrometo na vida de 

ninguém, fico na minha, não sou geniosa. Sou carinhosa, sensível, 

emotiva, quero que as pessoas sejam tão leais como eu, dêem tanto amor 

como eu, quero retorno. Já tive mais dificuldade para demonstrar 

afeto, criação muito rígida. Não tinha o habito de falar eu te amo 

papai, mamãe. Sou muito conservadora, não me adaptei a certas 

modernidades. Ultimamente mais variações de humor, eu morava no 

interior. Moro com minhas três filhas, já fui casada. Eu não gosto de 

balada, gosto de ficar em casa, de cinema, trabalhar, me cuidar, sou 

muito vaidosa, adoro viajar. Escrevo melhor do que me expresso. Sou 

insegura, principalmente quando falo em público. Leio muito, gostaria de ter 

tempo para ler outras coisas que não fosse sobre direito. 

COM QUE GOSTA DE OCUPAR SEU TEMPO E QUAIS OS SEUS 

DIVERTIMENTOS E ESPORTES PREFERIDOS? – 

Com o dia a dia, sair para jantar, cinema, ir a salão fazer unha, cabelo, gosto 

de tudo muito limpo. Adoro conhecer lugares novos, não gosto de fazenda. 

QUAL É SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA, PLANTAS, ANIMAIS? – não 

gosto de bichos, de cachorro dentro de casa. 

COMO SE SENTE COMO  

FILHO/A – uma boa filha, procuro passar o menos de problemas para os 

meus pais, com a separação acabei envolvendo família e não gosto, e o melhor 

pai do mundo. Minha mãe e um doce.  



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

Inserido em 05/03/2011 

_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________5 
Fagulhas Homeopáticas   -      Carlos Lima Melo -       Medo de acidentes com os filhos          

PAI / MÃE – cobro muito das minhas filhas, estudo, ciúme de uma adolescente, 

eu regulo mais do que o pai que é muito liberal, sou carinhosa com elas, mas 

me falta tempo, trabalho e estudo.  

IRMÃO/Ã - COM O COMPANHEIRO/A - AMIGO/A ?  – 

QUAL É SUA RELAÇÃO COM RELIGIÃO? – sou católica praticante, vou a 

missa todos os domingos. 

COM QUE COSTUMA SONHAR? – ficava grilada com um sonho, verdadeiro 

horror subindo ou descendo escada, me agarrava na parede e não tenho 

medo de escada, sonho com rato e tenho pavor de rato. Sonho com 

artistas, pessoas desconhecidas. 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (BRINCADEIRAS PREFERIDAS, MEDOS, 

IMAGINAÇÕES / SENSAÇÕES, RELACIONAMENTO COM CONHECIDOS E 

DESCONHECIDOS) – Brincava de bola na rua, vôlei, boneca. Não lembro de 

medos. Tímida para me relacionar, não era de muita conversa, dificuldade para 

fazer amizade. Muito carinhosa, a neta preferida. Sonhava em ser artista. 

 

FALE DO SEU TEMPO DE ESCOLA – nada em especial, aluna mediana, 

participativa dos eventos da escola. 

DESCREVA O SEU MUNDO IDEAL – em que as famílias fossem unidas, não 

queria ter me separado, um casamento so com família, netos, união, 

COMO IRIA SE SENTIR VIVENDO NELE? – muito bem, se as pessoas fossem 

educadas, tolerantes, solidárias, gentis, as pessoas são muito intolerantes, 

grossas. 

O QUE GOSTARIA DE FAZER NELE? (FUNÇÃO / TRABALHO / OCUPAÇÃO 

/DIVERTIMENTOS) – ter família, trabalhar, viajar. Vontade de fazer uma 

atividade filantrópica, ajudar as pessoas. 
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COMO IRIA SE SENTIR SE TIVESSE QUE DEIXÁ-LO? – nossa, horrível. E 

como se fosse uma dor, um buraco no estomago de onde tirasse alguma coisa, 

sem chão, caindo em um buraco. 

O QUE ESTARIA PERDENDO POR SAIR? – a vontade de viver, pelo menos 

momentaneamente. 

POR QUE ALGUÉM SAIRIA DE UM MUNDO IDEAL? – por imaturidade. As 

pessoas não sabem dar valor no que tëm.  

SE FOR POSSÍVEL, JUSTIFIQUE A ATITUDE DESTA PESSOA – 

CARACTERÍSTICAS GERAIS SEU TIPO FÍSICO E LADO DO SEU CORPO 

QUE ADOECE MAIS – direito. COMO REAGE COM O CLIMA: FRIO OU 

CALOR, COM O SOL OU TEMPO NUBLADO, COM A UMIDADE / CHUVA, 

BEIRA MAR, VENTO, LUA, ANOITECER, AMANHECER?  - não gosto de 

chuva, gosto do frio, não gosto de tomar sol,  

COMO PREFERE O SEU BANHO? – morno. QUE PARTES DO SEU CORPO 

TRANSPIRAM MAIS, QUANDO, TIPO DE SUOR?  – nas axilas, nos pés, 

transpiro pouco.  

A QUE HORAS DO DIA SE SENTE MAIS INDISPOSTO? – no final da tarde, 

as 18 h.  

COMO VÊ O TEMPO PASSAR? – quando bem passa rápido, quando estou 

bem não me concentro, não rende. 

COMO É SUA SEDE PARA BEBER ÁGUA? – bebo bastante água, já tive 

problema renal do lado direito, um cálculo grande, eu não sentia 

cólica, na primeira gravidez dava infecção, na segunda a mesma coisas, 

apareceu na urografia, do tamanho de uma laranja, fiz liptotripsia. 

Deu excesso de cálcio, foi há dez anos. De vez em quando infecção de 

urina, não sinto dor, so sei pelo exame. 
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O QUE GOSTA MAIS DE COMER, SABORES/TEMPEROS PREFERIDOS? – 

gosto muito de doce, deixo de comer outra coisa. Gosto muito de massa, pão 

de queijo. Adoro pimenta, temperos. 

O QUE NÃO GOSTA DE COMER? – há quatro anos não como carne 

vermelha, salsa ou cuentro. 

O QUE JÁ LHE FEZ MAL? – peixe por estar estragado. 

FALE DO SEU SONO, HORÁRIO DE ACORDAR, DE DORMIR, POSIÇÃO, 

COBERTAS – 

não consigo dormir antes da meia noite, não durmo durante o dia, se 

durmo fico pesada, não me sinto bem. Durmo de cobertor todos os dias, sem 

nada não durmo. Durmo de lado, esquerdo. 

O QUE ALTERA SUA SAÚDE? – estresse, meu ex-marido, a pensão, gosto 

das minhas contas pagas rigorosamente em dia. Pessoas que não sabem se 

comportar de acordo com o local que estão. Meninas que vão trabalhar 

de barriga de fora, gargalhadas, a pessoa tem que se adequar ao 

ambiente. Não gosto de gente folgada. dei outro medicamento que não 

funcionou. 

 

Passei por uma fase tranquila, agora mais estressada, o pai das minhas 

filhas não me ajuda, sou muito fechada, não sou de me expor muito, 

isto me causa sofrimento, insegurança. Estou com uma filha de nove 

meses com o novo esposo, durante a gravidez cortei o contato com ele. 

Ele piorou depois que minha filha nasceu. Ele se distanciou mais das 

minhas filhas e não quis mais ajudar financeiramente. Tenho três 

filhas com ele. Angústia, preocupada demais com esta situação, a mais 

velha está estudando para o vestibular de medicina e estou muito 

preocupada com ela.  
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COMO SE SENTE COM A LUZ E O ESCURO? – gosto de clariidade, fico 

agoniada no escuro, gosto de ambiente arejado, escuro, não gosto de 

nada abafada, me dá falta de ar, sinto falta de espaço.. 

COMO SE SENTE DIANTE DA DOR, DOENÇA, SOFRIMENTO? –  tenho 

medo de certas doenças, mas sou bem resistente a dor. Sou tão saudável, mas 

tenho medo de câncer. COMO SE SENTE COM ROUPAS JUSTAS E ONDE 

ELAS INCOMODAM MAIS? – só no pescoço. FUNÇÃO GASTRO-INTESTINAL 

– digestão boa, intestino muito preso, quatro dias.  

FUNÇÃO RESPIRATÓRIA E CARDIO-VASCULAR – estou gripada, fico baixo 

astral, prostrada. SUA PELE – nada. Estou com alergia na pálpebra superior do 

olho esquerdo, seca, coça.  

GÊNITO-URINÁRIA, SEXUALIDADE – nada.  

MENSTRUAÇÃO E COMPORTAMENTO NO CICLO (SÓ PARA O SEXO 

FEMININO) – veio muito forte depois que parei de amamentar e não era assim, 

veio muito fluxo. 

QUE ÓRGÃOS ADOECEM MAIS? – COMO REAGE AO TOQUE, PRESSÃO, 

MASSAGEM, EXERCÍCIO FÍSICO, ETC? – gosto de massagem, me relaxa. 

Não sou apaixonada por exercício físico, parei há dois anos, estou sem tempo. 

SUA POSIÇÃO PREFERIDA, O TIPO DE DOR ETC. – 

OUTRAS QUEIXAS – no trabalho prefiro ficar só, não gosto de entra e 

sai, ninguém conversando no telefone, me disperso com muita 

facilidade. É mais no trabalho. Gosto de comida bem temperada, sal, 

pimenta, mas não gosto de coentro e salsa, gosto de doce, massa. Como 

salada todos os dias, mas não gosto, faço porque sei que a gente 

precisa. Dificuldade para comer fruta. Gosto de bolo, pão de queijo, 

rosca, tudo que engorda, não tenho facilidade para engordar, mas não 

voltei ao meu peso depois da gravidez, se eu fizer dieta perco rápido. 

Eu era mais fechada, tímida, tinha mais dificuldade para expor, 
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conversar. 

Como mãe – eu tinha que conversar mais com as minhas filhas, sou 

preocupada com escola, estudo, mas não posso criá-las para mim, mas 

para o mundo, por isto cobro muito resultado delas. Elas são muito 

carinhosas, elas se aproximam mais de mim do que eu delas. Quando é 

bebê sou muito carinhosa, brinco, a medida que vai crescendo não sou 

mais tão carinhosa. Se eu estiver nervosa balanço so pés, fico 

estalando os dedos. Uma pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, se 

não tenho liberdade eu fico calada, mas se for minha filha é na hora, 

eu desconto em cima das minhas filhas. Aconteceu no trabalho e eu 

acabo explodindo com a minha filha. Nunca fui apaixonada por bicho, 

não gosto de cachorro me lambendo, tenho aversão a gato, acho 

asqueroso, traiçoeiro. Já matei um cachorrinho de tanto dar banho, 

dava banho todo dia, era filhote. A criança fica chata a partir dos 

cinco a sete anos, manhosa, chorona. Acho que é porque eu não queria 

que ela mudasse de fase, eu gosto de nenê, são meigos, dependentes. 

Sou das mães que pode chamar a atenção, mas não gosto que chamem a 

atenção dos meus filhos de forma mais dura, eu poço e cobro muito 

delas, mas não aceito que alguém faça isto. Sinto saudade do meu tempo 

de criança, porque não tinha responsabilidade. Gostava muito da 

escola, muito espaço. Morava no interior e tinha mais liberdade do que 

as minhas filhas têm hoje. Desde que eu tive minhas filhas minha 

liberdade acabou, tenho condicionar tudo que eu faço as meninas. Só 

vou ter de volta quando cada uma seguir seu rumo. Quando criança subia 

em árvores com cuidado, nunca fui muito esperta, mas não tinha medo. 

Sempre fui muito cuidadosa. Acho os homens muito moles, qualquer 

coisinha dói demais. Não sou neurótica com dor, quatro partos normias, 

não tive medo de parto. Tenho medo de acidente3, não gosto de deixar 

minha filha viajar com estranhos, mesmo colegas, fico preocupada com 

estrada, mas no volante sou tranqüila, não tenho medo. Não gosto de 

ser repreendida, já tive medo de ser repreendida, se for o chefe me 

desestabiliza. Alto mar não é comigo, só entro no raso. Nunca andei de 
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navio, acho que ficaria agoniada. Sou bem organizada com a casa. Beijo 

muito a filha pequena, mas não as outras, até tento trabalhar este 

lado. Tenho tendência a ser pessimista, sou desconfiada. Acho que tem 

sempre alguém querendo levar vantagem, estou sempre com um pé atrás. 

Fico preocupada se vou conseguir dar um futuro bom para minhas filhas, 

com educação, exemplos. Gosto de música mais calma e que diga alguma 

coisa. No trabalho não rendo se eu estiver preocupada com alguma 

coisa, não consigo raciocinar direito, as idéias não fluem. Barulho me 

irrita. Sou lenta para fazer as coisas, justamente por causa do meu 

perfeccionismo, tento fazer o melhor e demanda mais tempo. Se eu 

acordar com o choro da nenê, depois tenho mais dificuldade para 

dormir. 

 


