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Abrotanum 

 
Artemisia abrotanum L. 
 
Sinônimo:  Artemisia procera Willd 
 
Nomes comuns 
 
Ladies love, European sage, Southernwood, Southern wormwood, Oldman 
wormwood, Old Man, Boy's Love, Oldman Wormwood, Lover's Plant, 
Appleringie, Garderobe, Our Lord's Wood, Maid's Ruin, Garden Sagebrush, 
European Sage, Lad's Love, Lemon Plant, Ch'Ing Hao, Tangerine 
Southernwood.  
 
O gênero Artemísia 
 
O gênero possui entre 200-400 espécies e pertence à família Asteraceae. As 
espécies mais conhecidas estão listadas no site abaixo.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_(genus)  
As poucas espécies estudadas pela Homeopatia foram: Arthemisia absithium 
(na realidade um extrato de várias espécies), Artemísia vulgaris, Cina marítima
(Artemísia marítima, Artemísia contra), Santoninum (princípio ativo da 
Artemisia maritima), Artemisia tridemtata.  
 
Fitoterapia 
 
Anti-helmíntico, anti-convulsivante.  
Hipócrates, Dioscórides, Plínio e Galeno mencionam Abrotanum como sendo 
capaz de provocar o fluxo menstrual e facilitar o parto.  
Sua infusão é empregada para o crescimento do pelo e como vermífugo.  
É usado em banhos para melhorar o estado de vigor.  
É usado como repelente de insetos.  
Sua ação sobre o coração se caracteriza mais por mudanças na função do que 
na estrutura em cobaia e no coelho.  
Artemísia vulgaris é utilizada no preparo das moxas.  
Artemísia annua é usada como antimalárico.  
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“A semente triturada, aquecida em água fervente e bebida ajuda no tratamento 
das cãibras ou convulsões dos músculos, na dor ciática e no fluxo das 
mulheres. O mesmo tomado no vinho é um antítodo contra todos os venenos. 
Untando a coluna vertebral com seu óleo cura a febre malárica. Remove 
inflamacão dos olhos usando parte do seu talo torrado adicionando alguns 
pedaços de miolo de pão cozido. Fervida com farinha de cevada remove bolhas 
e vergões (pimples and wheals) no rosto e em outras partes do corpo. A 
semente e a erva seca matam vermes nas crianças. A erva triturada aplicada a 
pele expulsa as farpas e os espinhos dos tecidos. As cinzas misturadas com 
óleo vegetal velho ajudam aos calvos, fazendo com que o cabelo volte a crescer 
na cabeça e na barba. Uma decoccão forte  das folhas é um bom medicamento 
para vermes, mas tem um gosto desagradável e nauseante. As folhas são bons 
ingredientes para aplicações de compressas no alívio das dores, para inchaços 
ou para suspender a progressão de gangrenas." (Homeopathy – 1941). 
 
Ação farmacológica 
 
As plantas do gênero Artemísia apresentam um tropismo para o sistema 
nervoso central.  
O Abrotanum produz marasmo devido a sua ação sobre os órgãoos digestivos e 
seus efeitos sobre o metabolismo, também produz anestesia, imobilidade 
parcial / paresia, paralisia, dores neurálgicas. Age sobre os tecidos fibrosos e 
serosos provocando reumatismo, pleurisia, hidrocele etc.  e sintomas 
reumáticos. Age sobre o sistema vascular produzindo hiperemia.  
 
Observação preliminar 
 
O Abrotanum foi introduzido na prática prática homeopática por Deventer, mas 
a primeira patogenesia foi realizada por Gatchel U. S. em duas 
experimentadoras - U. States Med. and Surg. Journ., v, 291. 
Outra foi realizada por Dr. Cushing A.M. - ubl. Mass. Hom. Med. Soc.,  iii, 19. 
encontramos mais uma publicada por F. Swoboda, M.D., Vienna, no British 
Homoeopathic Journal, Vol. 75, No. 3, July, 1986, page 168.   
Os sintomas colhidos por Gatchel está como autoridade A1 no Allen, os de 
Cushing como autoridade A2 e A3. É possível comprovar esta informação 
consultando Hughes R. and Dake J. P. junto a A Cyclopaedia of Drug 
Pathogenesy.  
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No Hughes encontramos alguns sintomas destas patogenesias que não se 
encontram no Allen. 
Em certas práticas religiosas como os Wicca, tanto a Artemísia absinthium 
como a Artemísia vulgaris mostram vários efeitos sobre os dons psíquicos dos 
seus praticantes, o que confirma as nossas patogenesias e casos clínicos 
homeopáticos.   
 
Tendo em vista que nossas matérias médicas e repertórios se enriquecem todos 
os dias a custa de novas patogenesias e bons casos clínicos nunca podemos 
falar de um texto completo de qualquer um deles.  
 
Keynotes 
 
Sensação que o estômago flutua em água. Sensação de paralisia dos membros 
superiores e inferiores. Fome canina com emagrecimento, mesmo comendo 
muito (Iod, Nat-m, Sanic, Tub). 
GENERALS - EMACIATION - appetite with 
emaciation; ravenous - children; in - infants; in 
Abrot. aloe. ars-i. Bar-c. bar-i. CALC. Calc-p. 
Caust. Chin. CINA. dulc. IOD. Kali-i. Lyc. Mag-c. 
NAT-M. Nux-v. petr. sanic. Sil. sul-i. Sulph. 
Uma fome corrosive é um sintoma característico quando se apresenta em 
qualquer patologia, uma diarréia suprimida subitamente dá lugar a um 
reumatismo.  (The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on 
Abrotanum," by Professor J.T. Kent. M.D.). 
 
Clinica 
 
Marasmo em crianças com um emagrecimento visível, especialmente das 
pernas (Iod., Sanic., Tub.), que se estende para cima, o rosto é a última parte a 
ser afetada; ao contrário de Lyc, Nat-m, Psor. Rosto enrugado, parecendo um 
velho. Angioma no rosto. Regressão de um fibroma pedunculado nas 
bochechas. Inchaço das veias temporais. Fraqueza dos músculos cervicais, com 
impossibilidade para sustentar a cabeça. 
Reumatismo: para dor excessive antes do início do inchaço, devido à diarréia 
suprimida subitamente ou outras secreções; alternando com hemorróidas, com 
disenteria.  
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Reumatismo após diarréia ou hemorróidas suprimidas (Degrote). 
Gota: juntas duras, inchadas, com sensaçao de pontadas; punhos e tornozelos 
doloridos e inflamados.  
Gota nos punhos e tornozelos, sem inchaço. 
Alternância de crises de gota e hemorróidas no adulto. 
Nódulos nas articulações dos dedos das mãos. Artrite nos ossos dos pés.  
Reumatismo suprimido seguido de doença cardíaca (alum-sil, aur, benz-c, bry, 
cact, calc, colch, kalm, led, nat-p, rhus-t).  
Grande fraqueza e prostração e uma espécie de febre hética / tuerculosa em 
crianças; impossibilitado para ficar de pé.  
Frande fraqueza e emagrecimento dos membros inferiors após influenza. 
Casos de mielite crônica e inflamão da coluna vertebral que melhoram quando 
há dores nas costas, aparecem subitamente e melhoram pelo movimento, 
quando dormência e paralasia estão presentes.  
Súbito aparecimento de inflamação da coluna vertebral, mielite crônica. Dores 
súbitas nas costas que melhoram pelo movimento, com adormecimento e 
paralisia. 
Distúrbio central (hiperemia) do sistema nervoso, uma anestesia paralitica seca 
(arid); acompanhada de dores neurálgicas, com inquietação que melhora pelo 
movimento.   
Tabes dorsalis. 
Pleurisia exudativa e outros processos exudativos.  
Após cirurgia do tórax para hidrotórax ou empiema permanece uma sensação 
de pressão.  
Pleurisia com pressão, que impede uma respiração livre. 
Ansiedade e tremor, com tosse seca após uma diarréia. 
Endocardite aguda (kalm, sep, spong).  
Má nutrição. 
Abdome muito distendido devido à ascite. 
Tuberculose peritoneal. 
Vermes. 
Exudado de sangue e umidade do umbigo em bebês.  
Estenose pilórica causada por hipertrofia do músculo à saída do estômago, por 
onde não passa nada. 
Piora das hemorróidas quando o reumatismo melhora.  
Diarréia que alterna com reumatismo.  
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Diarréia interrompida subitamente, seguida de hemorróidas e reumatismo 
agudo, com hemorragia. 
Dores agudas aqui e ali, sobretudo nos ovários e articulações.  
Doença de Raynnoud, pontas dos dedos das mãos e dos artelhos frias. Gota nos 
punhos e tornoxelos sem inchaço (Degrote).  
Sarcoidose (Degrote). 
Furúnculos. Muita fraqueza após influenza. 
Pele flácida com formação de pregas.  
Frieiras com prurido (Agar). 
Hidrocele em crianças depois de erupções.  
Abrotanum devolveu a saúde a uma mulher, que se achava no leito de morte 
com dispnéia, ansiedade, suor frio e dor no coração, sofria de reumatismo em 
um joelho que havia desaparecido pelo uso de um linimento forte poucos dias 
antes deste ataque. 
 
Obs. No final deste capítulo nos casos clínicos encontram-se mais informações 
clínicas.  
 
Mente 
 
Pólo (+)  
No início um grande senso do dever, cheio de idéias, entusiasmado com o seu 
trabalho, uma visão / percepção do mundo equlibrada, seguro de si mesmo. 
(BHJ). 
Após a experimentação ficou excitado, loquaz, querendo gritar, bem humorado 
e feliz. (Cushing). 
 
Sintomas bipolares 
Oscilações de humor, confiante, sente-se forte, trabalha duro e novamente fica 
com falta de energia, sem iniciativa, deprimido. (BHJ). 
 
Pólo (-) 
Com o passar do tempo falta de iniciativa (lack of drive), falta de interesse, 
preguiça, esquece dos encontros importantes marcados, adia as coisas (putting 
things off), distraído, esquecido, cansado, embotado, indiferente, ao mesmo 
tempo irritado, não quer falar, está em desacordo com o seu esposo. 
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Tímido, inseguro, anti-social, fora da realidade (divorced from reality), nada 
em seu trabalho o agrada, esquece nomes, não consegue achar as palavras, 
gagueja (?). Sente-se fraco, cansado, trêmulo, com dificuldade para pensar. 
Inquietação externa acompanhada de indigestão.  Passa frequentemente os  
dedos sobre os cabelos, toca em sua testa, seus ouvidos. Inquietação interna, 
não encontra paz.  Fica chateado por lidar com as menores coisas. Nível de 
tolerância diminuído, fica furioso / vira uma tempestade / descontrole ou raiva, 
irritado sem uma causa aparente. Um tremor inquieto com cansaço, pesado 
(clumsy), baixa concentração, embotado.  Sempre cansado, apesar de ter 
dormido bastante, diminui ao anoitecer. Com freqüência fica cansado de 
manhã, à tarde e ao anoitecer, humor depressivo sem motivo. (BHJ).  
Sombrio / deprimido, desanimado / desesperado. (Cushing). 
Acha que seu cérebro está amolecendo. (Cushing). 
Malvado, nervoso / irritável, violento. (Cushing). 
Excessivamente rabugento / irritado, sente como se desejasse fazer alguma 
crueldade, desumano. (Cushing). 
Fraqueza / debilidade e embotamento mental. (Cushing). 
Incapacidade para pensar, como se houvess perdido seu poder físico 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...(head). (Cushing). 
À meia noite levantou da cama, andou em volta do quarto …(Cushing). 
Muito inquieta à noite, calor e dor no epigástrio. (Alen - Sleep). (Cushing). 
Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Generalities ). (Cushing).  
Frequentemente deixa as rédeas cairem enquando está conduzindo. 
(Generalities). (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).  
Uma grande ansiedade e depressão. (Hering).  
Crriança rritada e deprimida. (Hering). 
Histeria. (Hering).  
Podemos diferenciar alguns medicamentos de todos os outros através do 
quadro éental, outros atraves dos sintomas de outras partes do corpo. Este 
medicamento não tem sintomas mentais muito importantes. (The Homeopathic 
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Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. 
Kent. M. D.). 
 
Em Hughes encontramos alguns sintomas da patogenesia do Cushing que não 
constam no Allen. 
 
Abrotanum é um vampiro segundo Grandegeorge 
 
“No plano psíquico se trata de indivíduos que com tendência para vampirizar o 
meio ambiente, captando a energia de suas amizades a quem deixam 
literalmente sugadas, como se conectassem por magnetismo às energias que 
emanam das pessoas que o rodeiam. A mãe comenta: este bebê deixa esgotado 
a qualquer um com seus gritos estridentes.”  
 
Matéria Médica Comparada 
 
A imagem do Vampiro / Drácula lembra Anacardium, facilmente confundido
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 (Procusto 
“o Estirador”, apelidado deDamastes 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 deitar no seu próprio leito, atravessado,cortando todas as 
partes do seu corpo que sobravam para fora da cama).    
Anacardium ora mostra o seu lado benevolente / angélico, orao  seu lado 
malévolo / diabólico (Hades). 
Agaricus ora mostra o seu lado gurreiro / perverso (mischievous), ora o seu 
lado sociável (Ares). 
Curare ora se sente um emboscador que agride, ora um emboscado, que fica 
imóvel agindo como um autista, fechando-se em seu mundo, afastado / longe 
de tudo e de todos.  
A - Irascível, disposição malévola (wicked), deseja ficar à espreita para atacar (assault) 
os outros, e até matá-los e roubá-los.  
A - Sonhos assustadores; imagina que é seguido / perseguido e ameaçado; está agitado, 
grita, tenta se defender ou se esconder.  
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Hr - Muito deprimido acerca de si mesmo deseja fechar-se em si mesmo, longe das 
pessoas (shut 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, capaz de matar por se achar traído, ora fica desprendido a ponto de 
revelar seus segredos ou ficar nu (Hera). 
Mercurius solubilis ora se apresenta como um revolucionário, que constrói 
uma nova ordem social, ora mata seus inimigos e até os própris filhos 
(Cronos). 
Mercurius vivus quer atropelar as crianças na rua (fragmento de uma 
patogenesia acompanhada por mim.  
    
Sonhos e sono 
 
Sonhos muito nítidos, assustado, com medo de aranha e de acidente de carro; 
de perder o seu cabelo. Sente-se renovado apesar de um sono curto. Mais tarde 
cansado, inativo (dopey), apesar de ter dormido bastante. Sono inquieto e 
muitos sonhos. (BHJ).  
Sonhos assustadores com cachorros loucos etc. (Cushing).  
Sonhos assustadores; acorda assustado, tremendo. (Cushing).  
Bocejos e eructações o dia todo. (Cushing). 
Fica sonolento o dia todo. (Cushing).  
Sono inquieto, levanta subitamente, sobressaltos, com movimentos (thrashing
dos braços. (Cushing).  
Deita muito reto na cama (Generalities). (Cushing).  
Sono inquieto, boca seca e dolorida. (Cushing apud Hughes).   
Sono não reparador / recuperador, os braços, as pernas e os pés estão 
incapacitados (lame) ao acordar e dolorosos, melhoram pelo movimento. 
(Cushing apud Hughes).   
À tarde dores agudas; sente-se 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). 
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Tontura 
 
Tontura estando sentado, ao levantar, por trabalhar inclinado para frente. 
(BHJ).  
 
Cabeça  
 
Dor de cabeça pressiva nas têmporas acompanhada de sintomas 
gastrintestinais. Dor de cabeça que começa na têmpora direita no começo da 
tarde, passando para o lado esquerdo, cruzando a testa ao anoitecer. Nos dias 
seguintes a dor de cabeça começa do mesmo modo, mas não migra e 
desaparece ao anoitecer. Uma dor leve na cabeça, que melhora sob pressão. 
Sente a cabeça muito grande durante a cefaléia. Dor de cabeça afetando 
principalmente o occipício e a testa, às vezes as têmporas, como se fosse leve, 
pressiva e penetrante. Cefaléia que irradia da testa para o occipício ou vice 
versa, algumas vezes da direita para a esquerda, ou dos olhos para as têmporas. 
Cefaléia de curta duração, de 30 minutos a 2 horas.  Dores de cabeça que 
mudam frequentemente de lugar. Bolhas na testa. O cabelo tornou-se duro / 
áspero, pegajoso de manhã, queda de cabelo. (BHJ). 
Escalpe sensível, principalmente do lado esquerdo. (Gatchel). 
Dolorimento do couro cabelo, principalmente do lado esquerdo; urina reduzida. 
(Gattchel apud Hughes).  
Cabeça fraca, não consegue mantê-la ereta. (Cushing). 
Sente calafrios que se arrastam ao longo das circumvoluções cerebrais, 
acompanhados por picadas. (Cushing).  
Sente a cabeça como se fosse apertada na região temporal. (Cushing). 
Dor e plenitude na cabeça. (Cushing). 
Acorda de manhã com uma dor aguda na região temporal esquerda, permanece 
durante todo o período que antecede o meio dia. (Cushing). 
Prurido no couro cabeludo. (Cushing apud Hughes). 
Queda de cabelo. (Boericke).  
 
Olhos 
 
Congestão na conjuntiva com sensação geral de mal-estar / desconforto e 
sintomas gastrintestinais. (BHJ).  
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Dor ardente / lancinante nos olhos ao anoitecer; dor no olho esquerdo, não 
consegue abri-lo durante alguns segundos. (Cushing). 
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Anéis azulados / olheiras em volta dos olhos com um olhar embotado. 
(Hering). 
 
Ouvido 
 
Zumbido por alguns minutos na cama à noite. (BHJ).  
Ouve um barulho como se fosse uma abelha; anda através do quarto para 
encontrá-la. Estando na cama soa como se uma pessoa falando à distância, que 
desaparece ao ouvi-la melhor, retorna ao desviar sua mente. (Cushing). 
No seu ouvido direito ouve um vento soprar para fora. (Cushing).  
 
Nariz 
 
Crostas dolorosas ao toque. Coriza ao anoitecer, sem que se sinta mal. 
Obstrução nasal, secreção seca, dificuldade para se sentir livre ao assuar. 
(BHJ).  
Descargas aquosas do nariz. (Cushing).  
Sangramento nasal em meninos. (Hering).  
Supressão menstruação em moças seguidas por epistaxe. (The Homeopathic 
Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. 
Kent, M.D.).  
 
Face 
 
Fibroma pendular na bochecha direita (sintoma curativo). Nódulos, brancos, 
duros, minúsculos muito próximos na testa e nas bochechas. Manchas 
vermelho-azuladas desiguais nas duas bochechas, não elevadas, margens 
difusas, veias bem visíveis sobre elas. Muita irritação, que sugere o estágio 
inicial da acne rosácea. (BHJ).  
Sente o rosto frio. (Hering).   
Dor repuxante na mandíbula superior. (Hering).   
Face enrugada, envelhecida, pálida. (Hering).   
Cravos com emagrecimento. (Hering).  
Erupções desaparecem na face, são suprimidas e a pele fica púrpura. 
(Boericke).  
 
Boca 
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Gosto ruim, língua coberta por uma camada branca, fina. Gosto metálico. A 
comida perde o sabor. (BHJ).  
Boca quente e seca, de manhã, ao acordar. (Cushing). 
Língua e boca doloridas durante o dia todo. (Cushing). 
Boca dolorida, limitada, principalmente as gengivas junto aos molares 
inferiores do lado esquerdo. (Cushing). 
Boca dolorida, saliva aumentada, mais à noite. (Cushing). 
Sono inquieto; boca dolorida e seca. (Cushing apud Hughes).  
Paladar lodoso. (Hering).   
Paladar ácrido. (Hering).  
 
Dente 
 
Dores repuxantes e rasgantes em um dente cariado. (Hering).  
 
Garganta 
 
Sente algo preso na garganta ao anoitecer. Coceira na garganta que provoca 
tosse. Dor nas amídalas. Inicialmente secura na faringe, depois muco. (BHJ).
Raspa / arranha na garganta. (Gattchel). 
 
Garganta externa 
 
Sente como se fosse um papo crescendo, um bócio, uma constrição. Dor 
penetrante na região da tiróide ao engolir. (BHJ).  
 
Nuca 
 
Rigidez na nuca antes do meio dia. (BHJ). 
Dor aguda durando o dia todo na nuca atrás e dos lados. (Cushing). 
Uma sensação estranha de repuxamento nos músculos da nuca do lado direito
abaixo do ângulo da mandíbula... (Neck and back). (Cushing). 
 
Estômago 
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No começo diminuição do apetite, senste como se uma mão agarrasse o 
estômago. Falta de apetite. Sensação de plenitude, náuseas, dor aguda 2-3 h 
depois das refeições, um alívio temporário por comer. Os sintomas aparecem 
cada transgressão da dieta, ânsia de vômito, quase chegando a um colapso 
circulatório. Fome canina, bulimia sem apetite. Sensação de gastrite. Náuseas, 
sente-se mal duas horas depois de tomar café. Nauseas pioram por andar de 
carro.  Eructações violentas, de gases. Dor que piora dobrando-se para frente, 
vômito de comida e biles que aliviam. Logo se sente cheio.  Fraqueza 
(faintness) no estômago, um desfalecimento, que o obriga a sentar-se, 
desaparece depois de poucos minutos. Sensação de vazio, de fome. Azia, 
cólica, dor repuxante. (BHJ).   
Fome persistente / atormentadora (gnawing ); desea pão fervido no leite. 
(Cushing).  
Queimação no estômago, acidez. (Cushing).  
Apetite pobre / ruim / diminuído. (Cushing).  
Eructações vazias / de ar com o sabor da planta. (Cushing). 
Arrotos de grandes quantidades de ar ao anoitecer com gosto de sal de cavala  
(salt mackerel) (?). (Cushing). 
Náusea leve com eructações de grande quantidade de ar. (Cushing).   
Náusea antes do meio dia, melhora ao ar livre. (Cushing).   
Náusea e eructações ácidas. (Cushing).    
Náusea, dor queimante, dolorimento no estômago ao anoitecer. (Cushing).   
Calor no estômago. (Cushing). 
Calor e dor no epigástrio à noite.  (Cushing).  
Bocejos e eructações durante o dia todo. (Sleep). (Cushing). 
Eructações de ar, tremor. (Cushing apud Hughes). 
Bocejos e eructações durante o dia todo. (Cushing apud Hughes). 
Grande apetite; voraz enquanto emagrece; marasmo. (Hering).  
Perda do apetite. (Hering).  
Sensação como se o estômago estivesse suspenso ou flutuando em água, 
sensaçãoo peculiar de frio e insensibilidade a todas os irritantes. (Hering).   
Dor cortante, corrosiva, queimante, às vezes em contração e picantes, pioram 
principalmente à noite; nunca fica totalmente livre da dor, mesmo durante os 
intervalos. (Hering).  
Digestão perturbada. (Hering).  
   
Abdome 
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Fltatulência. Sensação de pressão na vesicular biliar por “ter consciência de 
cada cálculo biliar”. Sensação de inchaço na região do fígado. Dor aguda no 
hipocôndrio direito (sintoma de pleurisia?). (BHJ).  
Fraqueza, senação de afundamento / ansiedade nos intestinos. (Cushing).  
Dor em cãibras / cólica. (Cushing).  
Dor na região do fígado e dos rins, nauseosa, dolorosa, debilitante (faint), 
inexpressível, muito peculiar, quase levando ao desmaio. Impossibilitado de 
andar pela rua. (Cushing).  
Dor na região do hipocôndrio esquerdo, com eructações de grande quantidade 
de ar. (Cushing).  
À meia noite sai da cama, anda pelo quarto, intestinos tão distendidos que sente 
dificuldade para andar ou se dobrar, como se fosse passar através do ânus se 
não ficasse com as pernas juntas. (Cushing). 
Intestinos distendidos e dolorosos às 10 h da noite. (Cushing). 
Dor no abdome à noite toda, com várias defecações. (Cushing). 
Náuseas e eructações ácidas; dor logo abaixo do coração, seguida por uma 
sensação de formigamento e eructações; depois dor e calor nos intestinos.  
(Cushing apud Hughes).  
Cólicas freqüentes. (Hering).  
Distensão do abdome. (Hering).  
Bolos duros em diferentes partes do abdome. (Hering). 
Sangue e umidade goteja do umbigo do recem nascido. (Pregnancy and 
parturition). (Hering). 
Encontramos estes bolos duros em diferentes partes do abdome também em 
Calc, mas com fezes líquidas de leite talhado, indigesto. Bar-c tem estes 
caroços duros como sintoma secundário. (The Homeopathic Physician, Feb., 
1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. Kent).  
ABDOMEN - LUMP in abdomen; sensation of a - 
hard 
abrot.br1 bar-c.k calc.k zinc.he1 

Vários nódulos duros no abdome. (Zincum metallicum - Hoyne T. S.). 
Peritonite tuberculosa. (Phatak). 
 
Reto 
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Constipação. Diarréia e flatos. Hemorróidas inflamadas. Urgência para defecar 
com flatos ofensivos. (BHJ).  
Hemorróidas aparecem e pioram quando as dores reumáticas vão diminuindo
com desejo freqüente para defecar, quase nada passa além de sangue. 
(Cushing).  
Desejo urgente de defecar; fezes soltas às 6 h, 6,3 h, 7 h. (Stool). (Cushing). 
Fezes com muito esforço às 9 h, (straining), como se fossem grandes e duras, 
apesar do contrario (Stool). (Cushing). 
Intestino mais preso do que foi durante anos (Stool). (Cushing). 
Intestino aparentemente preso, mas com fezes soltas (Stool). (Cushing). 
Constipação. (Hering). 
Vermes, principalmente áscares. (Hering).  
Alternância de diarréia e constipação, comida passa indigerida. (Hering).   
Tumores hemorroidários protusos, ardem quando são tocados e comprimidos. 
(Hering).  
Comida passa indigerida. Hemorróidas protusas, queimação pelo toque ou 
sempre que as fezes passam. (COWPERTHWEITE).  
Tensão permanence após fezes diarréicas. (Katherine Kurt, M. D. - 
Homeopathic World 1903, page 519 Abrotanum, its use in case of rheumatism 
alternatin with hemorrhoids.). 
Desejo defecar com freqüencia, mas passa apenas um pouco de sangue. 
(Phatak).  
 
Fezes 
 
Fezes com odor muito ofensivo e sente-se mal. Fezes moles (soft) com 
dificuldade para defecar. Fezes finas. Fezes pastosas se tornaram firmes, com 
mudança de cor. (BHJ).  
Três defecações antes do meio dia, uma ao anoitecer. (Cushing). 
 
Bexiga 
 
Enquanto estava ao ar livre, no frio, com freqüência sentiu urgência para 
urinar, passando uma grande quantidade de urina de cor clara. (BHJ). 
Bexiga cheia, com urgência para urinar (Urinary organs). (Cushing). 
Urgência para urinar após defecar (Urinary organs). (Cushing).  
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Urina 
 
Urina escassa (Urinary organs). (Gattchel).  
Urina copiosa (Urinary organs). (Cushing).  
 
Rins 
 
...Dor na região dos rins ... (Abdomen). (Cushing).  
 
Uretra 
 
Úlcera do meato. (Kent).  
 
Genitais masculinos 
 
Dor nos testículos e nas costas (Sexual organs). (Cushing).  
Hidrocele em criancas depois de erupções suprimidas ou de escarlatina. 
(Vijnovsky – Crianças e Velhos na Mat. Med. Hom.).  
 
Genitais femininos 
 
Fasciculação na região dos ovários, que se estende para as costas. (Sexual 
organs). (Cushing). 
Dor em pontada na região do ovário esquerdo. (Sexual organs). (Cushing). 
Fraqueza nas costas com dor nos ovários. (Back). (Cushing).  
Dismenorréia; menstruação suprimida. (Hering). 
Parto difícil. (Hering).   
Úlcera do colo do útero. (Ulcers on os tincae / uteri). (Hering). 
Agregar em FEMALE GENITALIA/SEX - ULCERS - Uterus – Cervix 
 
Laringe 
 
Rouquidão súbita. (Respiratory apparatus). (Cushing). 
Voz fraca. (Respiratory apparatus). (Cushing). 
Sensação de escoriação (raw) no trato respiratório / nas vias aéreas pelo ar frio. 
(Respiratory apparatus). (Cushing). 
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Respiração 
 
Sente como se respirasse ar quente.  (Cushing). 
Respiração dificil.  (Cushing). 
Respiração impedida / obstruída. (Hering).   
Não consegue deitar devido a respiracão difícil. (J.T. Kent, M.D. - The 
Homeopathic Physician, Feb., 1888, page 58. "Abrotanum: With Clinical 
Cases.").  
 
Tosse 
 
Tosse nervosa com origem atrás do esterno, provocando episódios de tosse 
seca. Ataques de tosse com cócegas. (BHJ). 
Tosse enervante. (Hering). 
Tosse seca seguida de diarréia. (Boericke).  
 
Peito 
 
Dor profunda aguda no interior do peito, freqüente como se fosse do pulmão. 
Dor à esquerda atrás do esterno ao inspirar. Dor aguda no peito que piora ao 
inspirar. Pressão no peito independente da respiração, com sensação de 
aspereza sob o esterno. Pressão no peito como se estivesse ferindo (hurting) na 
região do coração. Dores agudas na região do coração com palpitações. 
Sensação de ondulação que parte do coração para cima, sensação de 
dolorimento no peito esquerdo com necessidade de afrouxar a roupa e respirar 
profundamente. Quase um colapso circulatório ao subir montanha e dentro de 
uma sauna. Bolhas no peito. (BHJ). 
Dor no pulmão esquerdo. (Cushing). 
Sensação dolorosa na porção inferior do pulmão esquerdo, de manhã ao 
acordar. (Cushing). 
Dor na base dos pulmões durante o dia... (Cushing). 
Dor aguda e dolorida nos pulmões. (Cushing).  
Dor em pontada no lado direito do tórax. (Cushing).  
Dor queimante no lado direito do tórax. (Cushing).  
Dor logo abaixo do coração, seguida por formigamento e eructações. 
(Cushing).  
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Dor aguda nas axilas, como se fosse uma ferida (sore) aparecendo (Superior 
extremities). (Cushing).  
Sensação de pressão contínua no lado afetado que impede uma respiração livre
após pleurisia (depois de Acon e Bry). (Hering).  
Dor penetrante e aguda através do peito, na região do coração. (Hering).  
Dores repuxantes nos músculos do tórax, principalmente com o movimento. 
(Hering). 
Dor através do peito; intensa na região coração. (Boericke). 
 
Costas 
 
Rigidez dos músculos das costas, pinçamentos dos músculos, como se mãos 
estivessem comprimindo a margem dos músculos. Piora pelo frio e por 
movimentos súbitos. Melhora pelo repouso ou por se espreguiçar (stretching). 
Dor em facada na região dorsal à esquerda, principalmente ao virar a cabeça 
para o lado esquerdo. Sintomas nos braços, cotovelos, punhos e juntas dos 
dedos, quadril, ciático, membros inferiores. Dores em pontadas, repuxantes, em 
facada, sensação de paralisia nos braços e pés, fazendo com que manque, com 
dificuldade para escrever, imitação ao usar os membros. Dor nas escápulas, 
queimação, dolorida, em facada, repuxante, pressiva, com rigidez nas costas 
para cima. Dor na região da escápula direita. (BHJ). 
Dor nas escápulas para os cotovelos. (Gattchel).  
Incapacidade (lame) na coluna de manhã… nas costas que o faz mancar 
durante algum tempo. (Cushing).   
Fraqueza nas costas com dor nos ovários. (Cushing).  
Muito incapaz (lame) ao acordar, pior nas costas, um dolorimento muscular ao 
movimentar-se, com dor aguda atrás da nuca... (Cushing). 
Dor pesada / pressiva na região lombar que se estende para os testículos. Às 5 
da tarde. (Cushing). 
Dor nas costas à tarde… (Cushing). 
Dores no sacro. (Hering). 
Dor súbita nas costas à noie > pelo movimento. Dor no sacro devido às 
hemorróidas. (Phatak).  
Dores agudas nas costas, que melhoram pelo movimento. (E. Fornias, M. D. 
HomRec, vol. 21, no. 1, p. 7.)` 
 
Extremidades 
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Mãos quentes, sensação de calor como fogo. (BHJ). 
Fraqueza muscular, principalmente nos membros superiores, nos joelhos, 
insegurança, tremor nas mãos acompanhado de sintomas gástricos. Fraqueza 
nos braços, principalmente do lado do polegar. Piora por pressão e massagem. 
Dor no joelho esquerdo como uma faca. Dor no pé direito como um arco a 
ponto de quebrar. As dores mudam freqüentemente de lugar. Prurido nas coxas 
que piora pelo calor e por roupas apertadas.  Prurido em uma mancha no braço 
direito; a área fica dolorida por coçar, duas semanas para cicatrizar. No começo 
uma erupção em pápulas no local, continua coçando. Eczema seco que já 
existia nas pernas piorou, parecendo um líquen. Bolhas nos membros 
superiores. Uma leve ardênca atrás do joelho direito, como se houvesse uma 
erupção ali. Sensação de dormência numa área do tamanho de uma moeda no 
dorso do pé direito. (BHJ). 
Juntas duras com sensação de pontadas. (Gattchel).  
Dores em pontada e ardência nas juntas. (Gattchel).  
Dores fugazes nos ombros durante a noite toda e por isto não consegue dormi
(Gattchel).  
Dormência nos dedos. (Gattchel).  
Dor no primeiro dedo da mão direita, seguida por uma dor semelhante nos 
outros dedos da mão direita e da esquerda. (Gattchel). 
Membros muito fracos. (Gattchel). 
Fraqueza, dormência nos braços e membros. (Cushing). 
Dolorimento em todos os membros, mais nas juntas, de manhã ao acordar. 
(Cushing). 
Dor o dia todo nos ombros, braços e quadris. (Cushing). 
Os braços, pernas e pés estavam muito doloridos e incapacitados (lame) ao 
acordar, mas melhoraram depois de moviemntar-se. Em meia hora a mão 
direita estava incapaz (lame), como se fosse inútil. (Cushing). 
Todas as juntas doloridas e incapazes (lame). (Cushing). 
Sente como se os braços estivessem amarrados / presos (tied) ao corpo. 
(Cushing).  
Braço direito incapaz (lame) e fraco. (Cushing). 
Dor aguda no ombro esquerdo de manhã cedo, ao acordar. (Cushing). 
Ombros incapazes (lame) e doloridos de manhã ao acordar. (Cushing).  
Sentiu-se incapaz ao andar a cavalo, com dor no braço esquerdo acima do 
cotovelo, no lado externo inferior; braço incapaz o dia todo. (Cushing).   
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… Incapaz para andar pelas ruas. (Abdomen). (Cushing).   
Coceira leve nos membros, sem erupção. (Skin). (Cushing). 
...Dores em pontadas nas pernas... (Generailities). (Cushing).  
...Dor em pontada nos membros. (Generailities). (Cushing). 
...Dor em pontada no braço direito, acima e junto do cotovelo, antes do meio 
dia. (Generailities). (Cushing). 
Prurido intolerável em um calo no segundo artelho do pé direito. (Skin). 
(Cushing). 
Incapacidade (lame), dor aguda no lado interno do joelho direito, depois no 
lado externo do joelho esquerdo. (Cushing apud Hughes). 
Dor do lado esquerdo, depois no meio da tíbia na perna direita, dor e plenitude 
na cabeça; dor nos tornozelos e pés, pior do lado externo do tornozelo. 
(Cushing apud Hughes). 
Ao anoitecer, dolorimendo na cabeça da fibula esquerda, grave a ponto de 
causar incapacidade (lameness) para andar. (Cushing apud Hughes). 
Dor no antebraço antes do meio dia. (Cushing apud Hughes). 
Dolorimento nos joelhos, primeiro no direito, depois no esquerdo ao anoitecer
membros muito fracos, braço direito incapaz (lame) e fraco. (Cushing apud 
Hughes). 
Mãos doloridas o dia todo; toca (handles) qualquer coisa com dificuldade. 
(Cushing apud Hughes). 
Dor aguda no ombro direito ao acordar; dor no cotovelo esquerdo meia hora 
depois, também e na mão direita. (Cushing apud Hughes). 
Dor no cotovelo direito antes do meio dia. (Cushing apud Hughes). 
Às 11,30 h os tornozelos, pernas e pés estão tão doloridos que não consegue 
permanecer sentado. (Cushing apud Hughes). 
Incapacidade para movimentar os braços; apenas dificuldade nas pernas. 
(Hering).  
Pontadas e frio nos dedos e nos pés. (Boericke).  
Metástases reumática dos joelhos para o coração, junto com o reumatismo uma 
tosse seca, um sintoma marcante. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic 
Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum".). 
Incapacidade para movimentar-se. Costas e membros doloridos e incapazes, 
pior de manhã (Rhus-t). Dormência nos dedos (Con, Phos, Sec). 
Reumatismo abandona asjuntas e uma endocardite se instala com sour profuso; 
nãa consegue respirar devido à dispnéia, sucumbe como se estivesse morrendo, 
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pulso fraco. As extremidades estõ dormentes e formigam (tingle) como se 
estivesse congelando.  Dores nos dois nervos ciáticos. Pé direito inchado. 
 (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic Physician, Feb., 1888, page 58. 
"Abrotanum: With Clinical Cases"). 
É usado em casos de reumatismo que alterna com hemorróidas (Katherine 
Kurt, M. D. - Homeopathic World 1903, page 519).  
Gota. Juntas dos punhos e cotovelos doloridas e inflamadas. (Homeopathy - 
1941.).  
Contração nas pernas devido a cãibras ou depois de uma cólica. (Phatak). 
 
Obs. Abrotanum apresenta um forte tropismo para os membros, levando o 
indivíduo a um estado de incapacidade (lame). Por isto escolhi Procusto como 
seu provável mito,  sua crueldade consistia justamente em tornar suas vítmias 
incpazes para usar seus membros, os deixando aleijadas.  
 
Calafrios 
 
Calafrios em um quarto muito quente. (Cushing apud Hughes). 
  
Febre 
 
Temperatura elevada um dia antes das menstruações. Suor frio durante o sono, 
especialmente nas pernas. Bastante incomodado a ponto de levá-lo a tomar 
banho no meio da noite. Na patogenesia conduzida por Stotckbrand os 
experimentadores não apresentaram qualquer reação ao frio ou ao calor a não 
ser um calor nas mãos. (BHJ). 
Calafrios em um quarto muito quente. (Cushing). 
Febre alta. (Hering).  
Febre agitada / tuberculosa, muita fraqueza. (Hering). 
Criança: magra / atrofiada, principalmente pernas. (Hering).  
Meninos: epistaxe; hidrocele. (Hering). 
Febre alta durante reumatismo. Febre hética / tuberculosa com calafrios depois 
de influenza; muito fraco. Marasmo. (Cowperthwaite).  
Grande debilidade e prostração, febre tuberculosa em crianças com 
incapacidade para se movimentar. (Sigmar).    
 
Pele 
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Prurido no corpo todo que piora pelo calor e roupas apertadas. Dilatação das 
veias e palidez da pele estando numa sauna. Seborréia. Pigmentação aumentada
dos nevos. Piora por usar sabão e água. Caspas. Bolhas na testa, no peito e 
membros superiores. Furúnculos dolorosos. Exantema pustular. Muita 
irritação, sugerindo o primeiro estágio de uma acne rosácea. Regressão de um 
fibroma peduncular nas bochechas. Bolhas na testa. (BHJ). 
Sente doloridas as erupções antigas, uma coceira picante, que se estende para a 
cabeca e os braços. (Cushing). 
Uma pequena coceira provoca uma grande ferida. (Cushing). 
Uma coceira leve nos membros, sem erupção.  (Cushing).  
Tremor do lado direito. (Allen Handbook).  
Furúnculos. (Hering). 
Pele é frágil, cai frouxa. (Hering).  
Frieiras que coçam. (Hering). 
 
Obs. Frieira não é o que chmamos pelo mesmo nome (dermatofitose) no 
Brasil, mas uma ferida causada pelo frio (chilblain). 
Útil em anemia, pele amarelo-esverdeada. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic 
Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum,").  
A pele fica de cor púrpura após supressão de erupções. (Phatak).  
Prurido bolhoso em crianças (Agar). (Sigmar).   
 
Gerais 
 
O ponto de Weihe se encontra um pouco a esquerda e abaixo do umbigo.     
Desejo por chocolate, bolo, gordura, toucinho / bacon. Não suporta café, 
cebola, gorduras aquecidas. Piora com café. Ganho de peso. Quase um colapso 
depois fazer um trabalho leve inclinado para frente. Modalidades gerais. Os 
sintomas locomotores melhorarm pelo repouso e pioram pela pressão e pelo 
frio. Prurido no corpo todo piora pelo calor e por roupas apertadas. Dilatação 
das veias e palidez da pele estando numa sauna. 
(BHJ).  
…Melhora ao ar livre. (Cushing apud Hughes).  
Sente-se muito quente em um quanto frio. (Cushing). 
Ebulições, com calor geral e distensãao das veias da testa e das mãos. (Hering).
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Obs Os sintomas acima ligados a piora pelo calor merecem um comentário. 
Os autores se referem ao paciente Abrotanum como sendo um tipo muito 
friorento, mas nem sempre é assim. 
  
Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Cushing).   
Muito fraco.  (Cushing).   
Disposto a ficar deitado sobre o abdome. (Cushing).   
Fraqueza doentia que dura muitos dias, tremor interno estando excitado. 
(Cushing).   
Fraco e incapacitado (lame) antes do meio dia. (Cushing).   
Dor aguda à tarde; que o obriga a deitar-se; muito sonolento, não consegue 
dormir nem atender seus pacientes. (Cushing).   
Dores em pontadas em diferentes partes do corpo. (Cushing).   
Dor na região do fígado e dos rins… quase desmaia. 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). 
Muito incapaz / inválido e dolorido no corpo todo. (Hering).  
Grande fraqueza e prostração, uma espécie de febre tuberculosa em crianças, 
depois de influeza.). (Nerves).  (Hering). 
Reumatismo inflamatório, doloroso depois de um inchaço. (Tissues). (Hering). 
Anemia. (Tissues). (Hering).  
Reumatismo devido a suspensão súbita de uma diarréia, não consegue 
movimentar a cabeça, os braços ou os membros, sente muita dor, sem inchaço 
(Tissues).  (Hering). 
Depois de supressão de gota. (Tissues). (Hering).  
Pulso fraco e pequeno. (Hering).  
Doenças fagedênicas. (Tissues). (Hering).  
 
Fagedênicas – úlceras que tendem a estendender-se rapidamente por corrosão 
dos tecidos adjacentes.  
 
Piora pelo ar frio, secreções suprimidas. Melhora pelo movimento. (Boericke). 
Lateralidade esquerda. Qundo uma úlcera seca ou uma hemorragia foi detida 
ou hemorróidas foram suprimidas e se surge um quadro negativo pense em 
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Abrotanum. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 
76. "Lecture on Abrotanum").  
Estas crianças são definitivamentes friorentas; pioram pelo frio e pela umidade 
e suas dores reumáticas pioram mais à noite do que durante o dia. (Borland). 
Assimilaçõ defeietuosa  
Seu uso em casos de reumatismo que alterna com hemorróidas. ((Katherine K. 
M. D. Abrotanum. - Homeopathic World 1903, page 519).       
Osteochondrosis. (Reckeweg’s antihomotoxic).  
 
O conceito de supressão e metástase mórbida teve origem na observação de 
casos do tipo Abrotanum, onde o desaparecimento de um quadro da doença 
situdada em um lugar dava origem ao surgimento de outro quadro em outro 
lugar, mesmo sem qualquer  intervenção terapêutica, isto é, devido a  evolução 
natural da doença. Como em alguns casos havia sido prescrito algum 
medicamento atribuía-se a este medicamento uma atividade supressiva.  
As supressões e metástases mórbidas se tornaram conceitos gerais para todos 
os medicamentos.  
Este fato tem provocado pânico entre alguns homeopatas que estão sempre 
com medo de errar e suprimir, provcando metástase mórbida.  
Na maioria dos quadros chamados de metástase mórbida não foi considerada 
a evoluyção natural da doença, quepassando por uma intervençãao 
medicamentosa ou não evoluiria daquela mesma forma desde que o 
medicamento prescrito ainda não fosse o acertado.   
Uma leitura acurada de Abrotanum, mesmo quando se suspeita de uma 
supressão ou metástase mórbida atribuída a uma intervenção terapêutica 
errada, se pode concluir que o  medicamento simillimum do paciente 
apreseneta um quadro evolutivo, onde o que se chama de supressão e 
metástase ocorre, independentemente de tum tratamento ter sido feito ou não
por isto tal tratamento foi considerado falsamente como supressor. 
A sífiles é uma doença que apresenta três estágios que tendem a ocorrer 
sempre que o medicamento (antibiótico, homeopático ou outro qualquer 
prescrito) não foi  o adequando e por isto mesmo não foi capaz de eliminour o 
seu agente etiológico, seja destruindo-o diretamente ou através de um 
desbloqueio / reequilíbrio do sistema imunológico.  
 
Casos clínicos 
 



   http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/index.aspx 
Inserido em 21/09/2009 

 25 

Na literatura homeopática os casos clínicos de Abrotanum são descritos de 
uma forma muito superficial, quase sempre o foco é voltado para a doença e 
quase nada para o doente, mesmo os de Kent. Uma visão muito organicista 
onde falta a noção do todo, que o organismo vivo e um sistema inteiro que 
interage com o meio ambiente.  

Veja um caso interessante de Abrotanum nesta págiana (case three).  

http://homeopathicmd.com/articles_3.html  

1 - 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. 

2 - Abdomen strongly distended from ascites. 
 
3 - Great distension of the abdomen, a sensation in the bowels as if sinking 
down, hard masses in various places on the abdomen. 
 
4 - Angioma in his face which had been of long standing had finally been 
reduced. 
 
5 - High grade tuberculous ascites combined with exudative pleurisy. 
 
6 - The child is emaciated with yellow anaemic complexion, ears standing out 
from the head, the emaciation most pronounced on the lower extremities, while 
the stomach appears strongly distended. The skin of the abdomen is shining 
and crossed with enlarged veins. Ascites. The abdominal organs and glands 
cannot be distinguished by the touch. In the tips of both the lungs there is a 
wheezing noise. 
 
7 - He had been ailing for six years, his symptoms began developing slowly 
after a siege of pneumonia. Every three to four weeks he is seized with 
vomiting and diarrhoea, the stool being sometimes quite white, attended with 
fearful colic. The attacks last several days. During the intervals between the 
attacks there is a nauseous feeling, lack of appetite, great weariness and thirst. 
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He looks badly. There is a progressive emaciation and a gradually increasing 
tumefaction of the abdomen. There is always fever in the evening. 
 
8 - Cachectic appearance, distended abdomen, ascites. Great emaciation. 
Nothing abnormal to be seen in the other organs. 
 
9 - I found her sitting upright in bed with great pain in the cardiac region, 
quick, sharp, irregular pulse, smothering breathing, clothing all removed from 
neck and breast, choking and gasping, covered with perspiration and very 
pallid.  
 
10 - Mrs. S. K., aged 32 years had pain in the right side of chest. She has had 
pleurisy some years ago. Complete investigations were done at the A. I. I. M. 
S., New Delhi but no abnormality was detected. She happened to be a school 
teacher and had to go to school early morning which required her to get up 
early and do the house - hold work. She used to catch cold easily and had 
frequent sore throat for which Hepar Sulph 30 helped her very much. Her chest 
pain was better by lying on right side. Bryonia 200, later I M was prescribed. It 
helped the patient very much but slight pain remained impeding respiration. 
For this Abrotanum 200 2 doses only were prescribed and the pain was 
completely relieved. The basis of this prescription was a hint from Allen's 
keynotes which records in the relationship of Abrotanum. "After Acon. and 
Bry, in pleurisy, when pressing sensation remains in affected side impeding 
respiration. " 
 
Borland apresenta uma boa  de um bebêAbrotanum. 

Um bebê pequeno Abrotanum é caracteerizada por uma estenose pilórica 
congênita. A criança é magra com pele seca enrugada, quando pinçada não 
volta ao seu estado normal. Ela apresenta um apetite excesivo, porque vomita 
toda sua comida, está com fome o tempo todo. Ela tem um abdome muito 
grande comparado com o das outras crianças e com pernas compridas e finas 
(spindly). Ela está sempre zangada e rabugenta (cross and peevish) como 
se estivesse com muita fome (starverd). A criança não dá confianca para 
qualquer coisa que tenha valor, a chuta ou a deixa cair; aproxima-se de uma 
coréia. São mais rabugentas e furiosas (bad-tempered) e apresentam 
freqüêntemente uma tendência estranha para mostrar uma conduta cruel. . Em 
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geral são friorentas, pioram pelo frio e pela umidade e são muitto sensíveis 
quando são seguradas (handled) ou tocadas.  
MIND - HANDLED; being - aversion 
abrot.bl arn.tl2 cinast nat-m.bl sep.bl 

Não é raro nestes bebês que a cicatrização do umbigo seja retardada após a 
queda do cordão – por falta de vitalidade e pela desnutrição. Outro tipo é uma 
criança faminta, com apetite exagerado, mas magra. Tendência para ataques 
recorrentes de diarréia que alternam com dores reumáticas sempre 
acompanhadas de certa quantidade de dormência nas mãos, pés ou pernas. Su
dores reumaticas pioraram mais à noite do que durante o dia.  
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