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China officinalis 

 
A. GENERALIDADES 
1. Origem  
♦ Planta da família das RUBIÁCEAS 
♦ Nome científico: Chinchona calisaya 
♦ Árvore encontrada nos vales tropicais dos Andes, Bolívia, Perú, podendo atingir 24 metros de 

altura, de folhas peciolares e flores vermelhas. 
♦ Uso fitoterápico: folhas, raíz, casca dos ramos, córtex do tronco. 
♦ Uso homeopático: córtex 
2. Confecção do medicamento homeopático 
♦ córtex seca e reduzida a pó, macerada em álcool a 70% na proporção de 1/20 para obter a 

tintura mãe. Diluições e sucussões hahnemannianas à partir da TM. 
3. Sinônimos  
♦ Botânicos: Cinchona boliviana, Quinquina calisaya, China calisaya 
♦ Populares: Cinchona amarela real, pó-dos-jesuítas, quina, raíz-dos-jesuítas, Córtex do Perú, 

Córtex do Cardeal de Lugo. 
4. História 
♦ Em 1630, quando reinava o rei Felipe IV na Espanha, numa colônia afastada da Espanha, a 

esposa do vice-rei do Peru adoeceu de uma febre persistente muito comum naquela região, era 
a Condessa Anna de Cinchon. Don Juan López Cañizares, corregedor de uma cidade do 
Equador chamada Loja, ouviu dos índios de que a córtex de uma certa árvore da mata era 
utilizada para curar estas febres e por isso, denominada por eles, “Palo de Calenturas” ( árvore 
da febre ). Este corregedor ofereceu-a à Condessa que se curou. Desde esta data a árvore foi 
designada de Chinchona, termo latino que conhecemos como quinina. 

♦ Como o Conde de Cinchón era pessoa importante no Perú, este fato teve grande ressonância, 
apesar dos índio usarem sua ação medicamentosa e comprovado sua eficácia de longa data. 

♦ Quando a Condessa de Cinchón voltou para a Espanha em 1640, levou uma porção da preciosa 
córtex e a publicidade foi ampliando até ser conhecida em toda Europa como “Pó da Condessa”. 
A amostra levada pela condessa acabou e foi necessário arranjar-se mais matéria prima. 

♦ Os jesuítas, em missão na América do Sul, pressentiram a importância comercial do remédio e 
os calouros da Campanha de Jesus foram instruídos a juntar as córtex da árvore. Os jesuítas 
começaram a vender a quinina para o mundo todo por um bom preço durante 50 anos. 
Consequentemente o pó passou a ser chamado “Pó dos Jesuítas”. 

♦ Devido a grande demanda da árvore, logo foi preciso cultivá-la. A quinina era sacrificada sem 
critério e tinha sua córtex arrancada brutalmente. 

♦ Sucesso no plantio da semente na colônia de Java em Buitenzrog  ( Malásia ) pelos holandeses 
e na India pelos ingleses, após várias expedições na América do Sul para buscar as sementes, 
razão de assassinatos, prisões e execuções de defensores da mata e exploradores 
estrangeiros. 

♦ Estudando a matéria médica de Cullen sobre o capítulo de China, Hahnemann teve o primeiro 
insight da cura pela semelhança e foi a primeira auto-experimentação feita pelo gênio, utilizando 
2 doses diárias de 4 dracmas de quina ( 1 dracma = 3,24 gr ). O capítulo tratava das 
propriedades da quina no tratamento do Paludismo. 
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5. Constituintes químicos 
 
♦ A córtex contém 5 a 6% do total de alcalóides, sendo que, destes, 70 a 80% correspondem à 
quinina e cinchonidina. 

 

 . IMAGEM DO MEDICAMENTO 
 

♦ Grande astenia física e psíquica 

♦ Causalidade principal – perda de líquidos orgânicos 

♦ Periodicidade, intermitência de sintomas 

♦ Tendência à hemorragias e à anemia 

♦ Hipersensibilide sensorial 

♦ <<<< frio, noite, contato superficial 

♦ >>>> calor, pressão forte 

♦ Flatulência difusa, intensa e dolorosa 

♦ Diarréia fétida indolor por frutas, leite ou pós-alimentar 

♦ Transtornos hepáticos, nevrálgicos, reumáticos e dermatológicos 

 

 

A. MECANISMO DE AÇÃO – FISIOPATOLOGIA 
 
1. Intoxicação pela quinina 
 
♦ 0,25 à 0,50 gr ⇒⇒⇒⇒ bitter digestório = estimulante do apetite, aumentando as secreções                  

digestórias. 
 
 
♦ Até 1 gr ⇒⇒⇒⇒ ↑ contração uterina durante a gestação → aborto 

           Sistema termoregulador → antipirético 
           ↑ tônus e peristaltismo intestinal → diarréia, vômitos, cólica 
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♦ + de 3 gr ⇒⇒⇒⇒ Cinchonismo 
 

Zumbido e diminuição da acuidade auditiva 
⇓ 

sintomas  visuais 
⇓ 

sintomas gastro-intestinais  
( náuseas, vômitos, diarréia ) 

+ 
hipersensibilidade sensorial (auditiva, à luz, toque) 

hipersensibilidade psíquica ( irritabilidade) 
+ 

erupção cutânea com calor e rubor 
+ 

cefaléia 
⇓ 

                            CORAÇÃO                            vertigem                       SNC 
⇓ ⇓ 

 debilidade cardíaca                                                 confusão mental    
                ⇓ delírio violento com dilatação pupilar 
                  colapso cardíaco                                                    dispnéia central 
                                    ⇓                                                    estupor e respiração estertorosa                       
                          anemia e uremia                                                                ⇓ 
                                                                                                           convulsões 

⇓  
            morte                                                                 
 

 

 

2. Experimentação Patogenética 
  
1 – FASE DE EXCITAÇÃO BREVE                          2- FASE DE DEPRESSÃO LONGA 

⇓ ⇓⇓⇓⇓ 
                   delírio violento, loquacidade                                             ASTENIA 
                            alegria ébria                                                        estupor, prostração 
                      hipersensibilidade                                                  diminuição sensorial 
                        ↑FC e PA (vasoconstrição)                                 ↓FC e PA (vasodilatação) 
                                  ↑FR                                                                       ↓FR 
 
3. Principais Sítios de Ação  
 
♦ SNC e periférico                                        
♦ Sistema Circulatório e Sangüíneo                  ↓↓↓↓ VITALIDADE  ⇐⇐⇐⇐  China como tônico 
♦ Nutrição 
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♦ Sistema Digestório 
♦ Pele 
 
CAUSALIDADE: PERDA DE LÍQUIDOS ORGÂNICOS / abuso de quinino/anemia/infecção periódica 

- Sudorese excessiva 

- Hemorragias 

- Supurações crônicas 

- Aleitamento prolongado 

- Perdas seminais 

- Sialorréia abundante 

- Leucorréia crônica 

- Diarréia crônica 

 

♦ Sistema Circulatório e Sanguíneo 

Coração →→→→ vasoconstrição arterial, ↑ contratilidade cardíaca, ↑ FC e ↑ PA  ⇒  
                    vasodilatação arterial, ↓ contratilidade cardíaca, ↓ FC e ↓ PA 
Sangue →→→→ ↓ mobilidade e capacidade migratória dos leucócitos ( defesa contra infecções ) 
                   e diminui a coagulabilidade sanguínea com hipoprotrombinemia. 
 
♦ Sistema Nervoso Central e Periférico 
SNC →→→→ excitação inicial = cefaléia, zumbidos, insônia, alterações visuais, alucinação, delírio ( 
“embriaguez quínica” ) ⇒ depressão = astenia, abolição dos reflexos, surdez, vertigem, depressão 
psíquica, coma por paralisia bulbar e parada cardíaca   
SN Sensorial → hipersensibilidade à luz e fotofobia; hiperestesia cutânea ( couro cabeludo ); 
hipersensibilidade ao ruído. 
SN Periférico → nevralgia facial, astenia muscular progressiva 
 

♦ Sistema digestório 
Fígado – fortemente comprometido pela quinina. 

- Dor em Hipocôndrio D e E (baço), icterícia, hepatite, insuficiência hepática 
- Digestão comprometida, lenta, com grande flatulência difusa dolorosa, abdomen 

distendido, gases extremamente fétidos, eructações ácidas, pirose, salivação, pressão ou 
pulsação gástrica. 

- Diarréia indolor pós-prandial 
- < leite e frutas 
 

♦ nutrição ⇒ caquexia 
 
♦ pele ⇒ dermatite eritematosa, urticária 
 
A. MATÉRIA MÉDICA 
 
1. Psíquico 
♦ Irritabilidade; aumento da atividade cerebral; grande afluxo de idéias < noite, que pode culminar 

com homicídio e suicídio ( normalmente não tem coragem ). 
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♦ Repulsa pelo trabalho; idéias difíceis; erro na fala, escrita e leitura; apatia; indiferença; falta de 
coragem; indolência 

♦ Medo de animais, de cão. 
 
2. Gerais 
♦ Causalidade →→→→ perda de líquidos orgânicos, anemia hemorrágica, abuso de quinino, de chá, 

doenças infecciosas de sintomatologia periódica. 
♦ Periodicidade →→→→ cada 7, 14, 1, 2 dias 
♦ Astenia geral 
♦ Tendência hemorrágica profusa, de sangue negro e facilmente coagulável → epistaxe, 

hemoptise, melena, hematúria, metrorragia 
♦ Hipersensibilidade à ruídos, luz, toque ( hiperestesia ) 
♦ Febre intermitente com 3 etapas bem definidas: 

- Primeira fase → calafrios com tremores e castaneio de dentes 
- Segunda fase → calor intenso com desejo de descobrir-se, sem sede 
- Terceira fase → sudorese abundante e prostração 

♦ Sono → insônia por grande afluxo de idéias ( Coff ) antes da meia-noite ou após 3 horas da 
manhã. 

♦ Transpiração abundante noturna 
♦ < frio ( corrente de ar ); toque superficial; movimento; noite; pós-prandial;  
♦ > calor; pressão forte; dobrando-se em 2 
 
3. Locais 
♦ Cefaléia latejante < frio e corrente de ar ou perdas de líquido orgânico, periódicas > pressão 

forte  -  transpiração no couro cabeludo – hipersensibilidade do couro cabeludo – nevralgia do 
trigêmio com dores pulsáteis em maxilar inferior, região malar, orelha < frio e simples toque.  

♦ Visão turva noturna – fotofobia – ardência nos olhos 
♦ Zumbidos 
♦ Aparelho digestório <<<< fruta, leite e peixe ou pós-alimentar → eructos ácidos, fermentação 

intensa, flatulência importante dolorosa  e diarréia lientérica indolor de odor extremamente 
fétido principalmente noturna – gastralgia e vômitos – dor hipocôndrio D, ileo-cecal – hipertrofia 
e induração do fígado e baço -  litíase biliar – hepatite – Insuficiência Hepática. 

♦ Tosse seca noturna, após meia-noite < falando, rindo, corrente de ar, pode ser convulsiva e 
desencadear vômitos ( Ip ) – asma com dispnéia e respiração sibilante 

♦ Dor lombo-sacra, ao nível da sétima vértebra cervical e primeira torácica da coluna vertebral 
       < movimento 
♦ Dores e peso muscular em membros com intensa fraqueza 
♦ Artralgia de joelho e pequenas articulações das mãos ( dedos ) extremamente sensíveis ao 

toque e frio, inflamatórias. 
♦ Urticária e erupções eczematosas principalmente em rosto, mãos e partes genitais. 
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CASO CLÍNICO 

1. Identificação – MJS, 32 anos, feminino, caucasiana, casada, do lar, natural de Minas Gerais 
 
2. História da Moléstia Atual  - cefaléia em pontadas na fronte a cada semana que piora pela 

mínima corrente de ar, extremamente sensível ao roçar de um pente, melhora com calor e 
pressão forte; gastralgia pós-prandial; diarréia desencadeada ao comer fruta, com restos 
alimentares, indolor, noturna acompanhada de intensa presença de gases fétidos dolorosos que 
melhoram dobrando-se em 2; epistaxe matutina a cada 2 dias de sangue negro; falta de ânimo 
para o trabalho doméstico com intensa fadiga. Refere o início de sintomas após 3 anos do 
nascimento do seu único filho que hoje tem 7 anos. 

 
3. Interrogatório de Diferentes Aparelhos – visão turva ao ler uma matéria; zumbidos; rubor de 

pele pelo frio; falta de apetite; tosse seca noturna, deitada na cama, quando esfria; urticária pelo 
frio; menstruações profusas de sangue negro, regulares. 

 
4. Biopatografia – nasceu de parto normal, de termo, em casa, infância saudável e feliz; menarca 

aos 12 anos; casou com 24 anos; nenhuma internação ou cirurgia até o parto do filho com 25 
anos de idade; amamentou durante 3 anos; aos 28 anos iniciou com os sintomas descritos na 
história; aos 35 anos realizou colecistectomia por calculose biliar. 

 
5. Sintomas gerais – friorenta; astênica; hipersensibilidade ao barulho e à luz; intestino regular; 

urina clara e volumosa; sudorese intensa caminhando e durante o sono principalmente na 
cabeça; insônia a cada 3 dias, antes da meia-noite, com pensamentos atropelados por afazeres 
domésticos, preocupações rotineiras ou desejos de realizações pessoais que não concretiza na 
vida real. 

 
6. Sintomas Psíquicos  - desanimada, falta de coragem para enfrentar a vida há 4 anos, já 

pensou até em se matar pela vida não ter mais significado. Já pensou em voltar a estudar, 
tentou durante 2 meses porém era difícil assimilar a matéria e desistiu. Irrita-se facilmente com 
seu marido, filhos e mãe, com necessidade de criticá-los. Tem medo de cachorro. 

 
7. Síndrome Mínima Valorizada 

- Cefaléia periódica – CABEÇA – Dor , periódica (193-II)  
- Diarréia por fruta – RETO – Diarréia, fruta, após (560-I) 
- Flatulência por fruta – ABDOME – Flatulência, fruta, por (543-II) 
- Transtornos por perda de fluidos orgânidos – GENERALIDADES – Perda, fluidos, de 

(1179-II) 
- Transpiração durante o sono – TRANSPIRAÇÃO – Noite, sono, durante (1070-I) 
- Insônia antes da meia-noite – SONO – Insônia, meia-noite, antes da, meia-noite até 

(1012-I) 
- Depressão com pensamento de suicídio – MENTAL – Tristeza, suicida, disposição 

(125-II) 
Resultado da Repertorização –  
China = 7 
Calc e Puls = 5 / Alum, Ars, Lach, Lyc, Phos, Sep, Sulph = 4  
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Indicações fitoterápicas 
♦ Adstringente para a garganta, dor de garganta, prevenção de gripes e resfriados; 
♦ Febre, malária; prevenção em áreas endêmicas 
♦ Fadiga geral, convalescência, tônico cardíaco, palpitações; 
♦ Diarréia, disenteria, prisão e dor de ventre, estimulante de apetite; 
♦ Sarna  
 
Indicação na cosmetologia 
♦ Anticaspa 
♦ Queda de  cabelo ( estimulante do crescimento capilar ) 
♦ Outros constituintes: 

- Ácido quínico e cinchotânico 
- Hidrocinchonidina 
- Homoquinchonidina 
- Hidroquinina 
- Cinchonina 
- Quinidina 
- Quinamina 
- Glucosídios e amido 
- Oxalato de Calcio 

 


