
 Biblioteca virtual - Abies canadensis, Michx 
Versão revisada, atualizada e inserida em 31/08/2008 

 1 

 
Abies canadensis, Michx 

 
Seu verdadeiro nome é Tsuga canadensis 
 
Sinônimo: Pinus canadensis, Linn. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hemlock  
Nomes populares: Canada Balsam, Tanners Bark, 
Canada Pitch Tree, Hemlock Gum Tree, Weeping 
Spruce, Pine Tops, Hemlock Spruce, Hemlock Bark, 
Hemlock-Schierlings, Sprossen-Tanne. 
 
Um dos nossos grandes problemas é a pobreza de 
certas patogenesias, dificultando uma prescrição. 
 
Abies-c foi experimentado por Gatchell [Med. Inv. 
X, 54, 1873] em apenas dois experimentadores. 
Falta uma imagem completa, mas lançando mão de 
um mosaico de sintomas peculiares/característicos 
(segundo nível) é possível se fazer uma prescrição, 
mas a chance de cometermos um erro é muito maior 
do que quando se prescreve um grande medicamento 
(policresto) que possui uma patogenesia rica.  
 
Intoxicação animal: 
Ovelhas prenhes perdem seus carneirinhos ao comer 
sua casca. (Hale Special Symptomatology of the 
New Remedies).  
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Uso fitoterápico: 
Principais constituintes: Oil of Spruce, ou Oil of 
Hemlock. 
Seu óleo é usado como ungüento em crupe, 
reumatismo e diurético em doenças urinárias ou 
como tônico e estimulante. É um rubefaciente suave.  
Seu extrato líquido é usado como adstringente em 
dor de garganta.  
Os índios americanos o utilizam em cataplasmas 
para machucados e feridas.  
Seu óleo essencial é usado em ungüentos.  
 
Sua tintura é usada em leucorréia.  
Seu uso em dispepsia é empírico, originado na 
prática popular (Hale). 
 
Chase e Pawlik – Àrvores para Curar - atribuem a 
Abies canadensis o poder de tornar o indivíduo 
“Aberto para as mudanças: passando a aceitar as 
mudanças em sua vida através do desenvolvendo da 
fé, contribuindo para o equilíbrio emocional nas 
circunstâncias diárias, encorajando-o a se abrir para 
o aprendizado. Mais do que questionar ou julgar os 
eventos o indivíduo passa a aceitar com 
equanimidade, deixando que flua onde as mudanças 
estão presentes. Ajuda a dissolver a complacência, 
agarrando-se ao modo de fazer e compreender as 
coisas do passado.” 
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Keynotes: 
Tendência a comer além da capacidade do seu 
estômago. Distensão do estômago e do intestino com 
palpitação. Sensação de água fria (abies-c, castm, 
tub) ou roupa molhada entre as escápulas (abies-c 
Vermeulein), que se estende para baixo. Calafrio no 
corpo todo como se o sangue se transformasse em 
gelo (acon a1, mhn1, aran vh1, ars k2, op h1, rhus-
t cda1, verat k2). [a - Aconitum napellus - 
Generalidades] – Sensação de ansiedade geral, como 
se o sangue fluísse através dos vasos com friagem, 
especialmente com o rosto frio, mesmo estando em 
um quarto quente; piorando ao ar livre e com o 
movimento. 
Em febre e outros distúrbios provocados por 
indigestão. Congestão no topo da cabeça. Sensação 
de flutuação (Pathak) e leveza na cabeça. Palpitação 
provocada pela flatulência (Boericke).  
Sensações peculiares – sente o pulmão direito e o 
fígado como se fossem duros e pequenos. Sente o 
útero mole. Dolorimento no fundo do útero que 
melhora por pressão. Deslocamento do útero com 
prostração e vontade de permanecer deitado o tempo 
todo (Homeopathic_Herald). 
Este medicamento é útil quando os sintomas mais 
peculiares ou característicos estão acompanhados de 
um desejo por carne, nabo cru, alcachofra, rabanete, 
pickles (azedos) e comidas indigestas, com uma  
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fome corrosiva ou sensação de afundamento no 
epigástrio. (American_Institute of Homeopathy). 
 
Clínica: 
Bulimia com desejo de alimentos grosseiros, de má 
qualidade. Distúrbios provocados por indigestão. 
Gastrite. Úlcera duodenal. Afecções do baço, fígado 
(congestão, cirrose), da vesícula biliar, com uma dor 
que se estende para a base da escápula esquerda 
(Chel).  
Abies-c e Abies-n são utilizados em distúrbios 
digestivos, mas Abies-c é mais apropriado quando 
há uma corrosão ou queimação no estômago. Fome 
com sensação de fundura, fraqueza no estômago 
desejando comidas indigestas ou inadequadas. 
Dispepsia em pacientes irritados e que facilmente 
ficam nervosos, devido aos distúrbios gástricos e 
intestinais com uma nutrição insuficiente. Úlcera 
duodenal. 
De acordo com Hale Abies-c curou uma sensação de 
cabeça leve, acompanhada de fome corrosiva 
(gnawing) e uma sensação de afundamento (faint 
feeling) no epigástrio. A fome enlouquecedora se 
fosse satisfeita era seguida por uma distensão do 
estômago e fortes batidas no coração. Hipoglicemia 
(uma fraqueza que o faz permanecer o tempo todo 
deitado). Influenza (Vithoulkas). Deslocamento do 
útero, prolapso do útero provocado por má nutrição 
junto com uma pequena congestão local ou  
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sem ela, ao invés de sep pensar em abies-c, alet, 
caul, lac-d, calc-p, nat-m, helon, nat-hp – 
Farrington.  
Dor no fundo do útero que melhora sob pressão. É 
particularmente útil em mulheres com deslocamento 
do útero acompanhado de uma sensação de fraqueza 
na pelvis e indigestão (Primer of Materia Medica 
Allen). Prolapso uterino.  
FEMALE - GENITALIA/SEX - SOFT, uterus Arg-
n. op.  
FEMALE - GENITALIA/SEX - SOFT, uterus - 
sensation as if Abies-c (medicamento único). 
Tornozelos fracos em crianças raquíticas (sil). Dor 
provocada pela  gota nas juntas do dedos – 
(Kamthan P. S. - Hom Therapy in Gouty). Bronquite 
e tosse crônica. Pleurisia. Inflamações provocadas 
pelo frio. Peritonite. Irritação gástrica da colera 
morbus. Catarro após o estágio inflamatório com 
excesso de muco. Diarréia crônica e disenteria. 
Irritação dos órgãos urinários. Astenia com má 
digestão e palidez das membranas mucosas 
(Fyle’s Modern Materia Medica). 
 
Matéria Médica Comparada: 
Steve Olsen (Links 1999) - Muitas das coníferas 
possuem uma ação muito intensa sobre o apetite. O 
indivíduo que necessita de Pseudotsuga 
freqüentemente é portador de bulimia, se sente 
sozinho, senta em casa e come demais. Shore Pine  
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ou Pinus contorta apresenta um apetite voraz ou 
pode permanecer durante meses sem qualquer 
apetite. Picea mariana (Abies nigra) não tem fome 
até depois do meio dia, quando sente fome, fome 
também à noite, freqüentemente precisa acordar 
para comer. A sequóia apresenta uma fome canina. 
A fome ou a falta dela não parece exercer um papel 
importante em Thuja, Arbutus menziesii ou Taxus 
brevifolia. Muitas pessoas que necessitam de um 
medicamento feito a partir de uma árvore é portador 
de um sentimento profundo de isolamento e 
desconexão com os outros. Em dois casos de Abies 
canadensis estava presente uma sensação de solidão, 
esperando que fosse salvo (waiting to be rescued). 
Pode seguir a qualquer um que lhe dê atenção. 
Mesmo assim, a sensação de isolamento dos outros 
permanece. Há muitos sintomas parecidos entre os 
medicamentos que são feitos de árvores. Alguns 
constituintes químicos podem ser iguais, 
especialmente se pertencem a  mesma família ou 
gênero. 
Steve Olsen (Arbor Medica) agrega vários sintomas 
importantes a abies-c como transtorno por discórdia 
entre amigos, entre os pais. Ansiedade pelos outros, 
por trivialidades. Falta de confiança em si mesmo. 
Medo de cachorro, de lugares altos, de lugares 
estreitos. Sensação de abandono, de isolamento. 
Delicadeza. Timidez. Dor de cabeça antes e durante 
a menstruação, por exposição ao sol. Respiração  
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asmática. Dor nas costas, que piora com o sono e 
melhora pelo movimento. Ele confirmou a dor  
abaixo da escápula direita. Rigidez nas costas. 
Nódulos articulares. Eczema nas mãos. Dor nas 
juntas, nos joelhos, dor reumática nos ombros, que 
piora ao levantar, pelo movimento. Dor nos braços 
ao erguê-los. Rigidez que piora pelo frio, que 
melhora pelo movimento. Insônia antes da meia 
noite. Anemia. Tendência a ficar resfriado. Piora 
antes da menstruação, por se expor ao sol, pelo 
clima frio e úmido. 
 
Mente: 
Mente quieta, descuidada, facilmente fica de mau 
humor. Nervoso. Irritado. Indiferente.  
 
Vertigem: 
Vertigem. 
 
Cabeça: 
Sente-se embriagado, tontura, flutuação da cabeça; 
fica atordoado (Hale’s New Remedies, 3-a edição). 
Dor de cabeça antes e durante a menstruação, que 
piora por exposição ao sol. 
 
Olhos: 
Sente como se fosse aparecer um terçol no canto 
externo do olho esquerdo. 
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Visão: 
Cansada. 
 
Nariz: 
Catarro que se estende para os seios frontais. 
 
Boca: 
Seca. 
 
Estômago: 
Fome. Tendência a comer além da sua capacidade de 
digerir. Roncos no estômago e intestino depois de 
comer. Distensão do estômago e intestino com 
palpitação. Forte desejo por carne, pickles e outras 
comidas indigestas com uma dor corrosiva no 
epigástrio. Sede. Corrosão com sensação de fome e 
afundamento. 
 
Abdome: 
Sente como se o pulmão direito e o fígado fossem 
pequenos e duros, a biles fosse insuficiente. Fígado 
dolorido e uma dor abaixo da escápula direita. 
Cirrose hepática. Sensação de afundamento nos 
intestinos. Flatulência que prejudica a atividade 
cardíaca. Irritação na região do baço. Úlcera 
duodenal. 
 
Reto: 
Ardência no reto. Constipação. 
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Órgãos urinários: 
Urina com freqüência dia e noite. Urina com cor de 
palha. Urina involuntária quando ri, quando defeca. 
 
Órgãos sexuais: 
Piora antes da menstruação. Acredita que o útero é 
mole e fraco e pode abortar. Dolorimento no fundo 
do útero que melhora por pressão. É útil em 
mulheres com deslocamento do útero e uma 
fraqueza na pélvis, prolapso uterino. Gonorréia. 
 
Peito: 
Friagem. Dificultadas na atividade cardíaca, 
fraqueza. 
 
Respiração: 
Difícil. 
 
Costas: 
Sensação de água fria entre os ombros. Fraqueza na 
região do sacro. Dor atrás da escápula direita (chel). 
Rigidez. 
 
Extremidades: 
Mãos frias, enrugadas (shrunken). Deita com os 
joelhos encolhidos. Paralisia muscular indolor. 
Dores gotosas nas juntas dos dedos. Nódulos 
articulares. Dores nos joelhos, nos ombros, piora ao  
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levantar e com o movimento. Rigidez ao começar os 
movimentos. Tornozelos fracos em crianças 
raquíticas (Kamthan P S Homeopathic Therapy 
Capable to Remedy and Remove Gout, Arthritis and 
Rheumatism). O sintoma abaixo é um grande 
keynote e não pode passar despercebido. 
EXTREMITIES - WEAKNESS - Ankles - children; 
in abies-c.ktp2 sil.mtf33 
 
Gerais: 
Piora às 5 h. Desmaio. Piora em clima frio e úmido. 
Muito fraco, como se o topo da cabeça estivesse 
congestionado; sensação de embriagues. Quer 
permanecer deitado a maior parte do tempo. Grande 
prostração, fraqueza excessiva que se deve a má 
assimilação dos alimentos. Contrações / abalos 
musculares. Inchaço. Piora por exposição ao sol. 
Catarro das mucosas, principalmente do estômago. 
Intoxicação. Anemia hemolítica. Tendência para 
ficar resfriado. Influenza. Catalepsia. 
 
Pele: 
Fria e úmida. Eczema nas mãos. 
 
Sono e sonhos: 
Bocejos, sonolência durante o dia. Grande 
inquietação à noite, se vira de um lado para outro. 
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Febre: 
Frio, tremor generalizado, como se o sangue fosse 
água fria / gelada. Calafrios descem pelas costas.  
 
Transpiração: 
Suores noturnos. Suor frio e pegajoso. 
 

Referências: 
 

Allen T F – Encyclopedia of Pure Materia Medica 
Allen T F – A Primer of Materia Medica 
Boericke W – Pocket Manual of Homeophatic 
Materia Medica 
Hale E M - Special Symptomatology of the New 
Remedies 
 

Considerações finais: 

Muitos dos nossos grandes mestres não faz qualquer 
referência a este medicamento, talvez por não o 
terem prescrito. Muito ainda precisa ser feito antes 
que se possa fazer uma prescrição com base  numa 
compreensão profunda (terceiro nível).  

 


