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SINONÍMIA - Kalium causticum 
 
PREPARO - preparado por Hahnemann, em 1834, que indicou 
vários procedimentos. Basicamente seria uma mistura de  Sulfato 
Ácido de Potássio e Cal apagada em água.  
Preparação homeopática - a partir da preparação básica adiciona-
se igual quantidade de álcool a 90º ⇒ T.M.  A partir da T.M. dilui-
ções sucessivas. 
 

AÇÃO GERAL  
 
É um modificador profundo da nutrição, deprime o sistema nervo-
so e muscular, inibe as secreções, altera o tecido fibroso. 
Mucosas - sensação como se a mucosa estivesse em carne viva 
⇒ esfoladura, acompanhada de dolorimento.  
Ocorre essa sensação em todas as partes do corpo : couro cabe-
ludo, garganta, laringe, traquéia, peito, reto, anus, uretra, nas e-
rupções da pele. Sensação de ardor. 
Dores desgarrantes, paroxíticas, tironeantes em tecido muscular e 
fibroso, com deformações articulares. 
Nutrição ⇒ fraqueza 
Sistema nervoso e muscular ⇒ paresias e paralisias progressivas. 
Tecido fibroso e muscular ⇒ estados reumatismais 
Pele ⇒ eczemas, verrugas, feridas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Tipo - pessoas secas, grandes, sistema muscular e tendinoso 
aumentado, fibra rígida, sem gordura. Pele delicada e sensível. 
Pálidos amarelados, deprimidos e pessimistas, como conseqüên-
cias de longos sofrimentos e pesares. 
Crianças - aspecto escrofuloso, magros pp em extremidades, com 
abdome bem desenvolvido, demoram para andar, com tendência 
a inflamação dos olhos, com crostas em pálpebras. Erupção em 
couro cabeludo que termina por localizar-se atrás das orelhas, 
com secreção viscosa e escoriante. 
 
MODAILIDADES DE AGRAVAÇÃO  
 
� entre 3 e 4 am 
� tempo seco 
� frio, vento frio e seco 
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MODALIDADES DE MELHORA 
 
� Por tempo úmido, chuvoso 
� ar quente 
 

CAUSALIDADES  
 

� Frio seco  
� Tristeza de longa duração 
� Queimaduras 
� Supressão de erupções 
� envenenamento por chumbo 
 

SINTOMAS MENTAIS 
 
 Exerce sobre o espírito uma ação deprimente, relacionada com 
sua ação sobre o sistema nervoso. 
Profundamente deprimido, desesperançado, gosta  de ficar tran-
quilo, sem falar. Medo de escuro e de ser assassinado. Ainda que 
tenha fases de irritabilidade, suas reações são muito débeis para 
levá-lo à violência. 
Humor triste, melancólico, vê tudo negro. Essa melancolia é rela-
cionada com preocupações, tristezas de longa data. 
Tímido, ansioso, cheio de imaginações terríveis pp ao entardecer, 
apreensões vagas, como se algo fosse acontecer. Grande simpa-
tia pela desgraça dos outros, lamenta-se pelas suas e pela dos 
outros. ( Lach passa o tempo todo gemendo por si mesma). 
Ditador por suborno, provoca pena e compaixão ⇒ as pessoas 
fazem o que ele quer ( o “coitadinho”) . Ditador sem força, é co-
varde. 
Não se anima a discutir de forma aberta ⇒ cria polêmica, e con-
segue que todos façam o que ele quer. Crítico, adora contradizer. 
Criança ansiosa, que vem à consulta cheia de medos, de mãos 
dadas com a mãe. Olhar de medo. Covarde, cautelosa e ansiosa. 
Quando vai em algum brinquedo, tem sempre medo que aconteça 
alguma coisa.  
 É o remédio que tem mais necessidade  de proteção e o mais 
covarde da MM. 
Criança que tem medo à noite e se agarra a mãe, desperta assus-
tada,  não reconhece o local.  Acorda aos gritos, “Terror Noturno” 
(= Stram). 
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SINTOMAS LOCAIS  
 

Cabeça - cefaléia com estado reumatismal ou gotoso, tão violenta 
que provoca náuseas. Sensação como se tivessem arrancado 
seus cabelos. Dor desgarrante e paroxística em occipício. 
Vertigem com tendência a cair para frente. 
Erupções na cabeça ⇒ atrás das orelhas ( Eczema) 
Olhos - conjuntivite, com sensação de areia nos olhos. Grande 
peso nas pálpebras com dificuldade para abrir os olhos, que se 
fecham involuntariamente. Paralisias com ptose de pálpebra supe-
rior, após vento frio e seco. 
Face - paralisia facial de origem psórica ou reumática, porem “A 
Frigore” ( Acon para o agudo e Caust para o crônico).  
Nevralgia facial ⇒ seguida de paralisia. 
Ouvidos - toda a classe de ruídos, com surdez. Os ruídos e a voz 
do paciente ressoam desagradavelmente em seu ouvido. Pavilhão 
auditivo externo muito vermelho e ardente. Hipoacusia por parali-
sia do nervo auditivo. 
 
APARELHO DIGESTÓRIO 
 
Boca - ao comer morde involuntariamente as bochechas ( = Ign). 
Paralisia da língua com dificuldade para falar e deglutir. Paralisia 
de lábio e lábio - glosso - faringeo. Essas paralisias podem ser 
conseqüências de lesão nervosa profunda, exposição ai vento frio 
ou mudanças bruscas de temperatura. 
Estômago - perda do apetite ao olhar os alimentos. Sensação de 
cal viva no estômago. Gastralgias e úlceras. 
Sede de bebidas frias, com aversão à água.  
Desejo de cerveja e comidas condimentadas, defumadas. 
Aversão a carne e doces ( = Graph) 
Muitos sintomas de estômago melhoram com um pequeno gole de 
água fria. 
Abdome - é um dos melhores remédios para a obstipação, com 
desejos freqüentes e ineficazes para evacuar, com muita dor, es-
forços  e cara vermelha. ( = Nux-v). Evacua melhor em pé. Hemor-
róidas impedem a evacuação, inchadas, pruriginosas, úmidas, 
com sensação de ardor, como em carne viva no anus. 
 
APARELHO GENITO URINÁRIO 
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Perdas involuntárias de urina, ao tossir, espirrar, caminhar, dor-
mir. 
Enurese do primeiro sono. 
Paralisa do esfíncter ⇒ incontinência 
Paralisia  da musculatura vesical ⇒ retenção de urina. 
Genital feminino - Regras atrasadas que só fluem de dia e ces-
sam à noite. Leucorréia noturna, que cessa de dia, com grande 
debilidade. 
Cólicas menstruais  com dores crispantes, cortantes que > do-
brando-se em dois. Inércia uterina no trabalho de parto. 
 
APARELHO RESPIRATÓRIO 
 
Laringe - rouquidão, < de manhã, com sensação dolorosa de feri-
da em carne viva, e perda súbita da voz. 
Paralisia dos músculos da laringe que se recusam a trabalhar. 
Não pode falar em voz alta. Rouquidão crônica após laringite agu-
da. 
Pulmões e Brônquios - sensação de ferida em carne viva e irrita-
ção traqueal. Tosse seca cavernosa. Sensação como se não pu-
desse tossir suficientemente forte para tirar o catarro do peito.  
Tosse que > com água fria. 
 
EXTREMIDADES 
 
Torcicolo, rigidez dos músculos da nuca e colo, por contratura dos 
tendões e músculos. 
Rigidez dorsal e sacral  dolorosa ao levantar-se. ( = Rhus que tem 
agitação junto) 
Ação seletiva sobre tecido fibroso e ligamentos periarticulares ⇒ 
combate as sub luxações fáceis e espontâneas. 
Paralisias de um ou ambos membros superiores ou inferiores. 
Debilidade e tremor de extremidades. Inquietação noturna das 
pernas.( = Zinc). 
Inflamações reumáticas e articulares, com contração de flexores e 
extensores das articulações. 
Caimbras do escritores. Artrose deformante, articulações salien-
tes. 
Epilepsia ( pequeno mal) e enfermidades espasmódicas. Corea. 
Sensação de ter os tendões à flor da pele. 
 
PELE 
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Verrugas em dedos, embaixo das unhas,  em face que sangram 
facilmente. Cicatrizes e velhas feridas de queimaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            


