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Caso Clínico

Identificação:

C.J.P.(H-976);Fem.;DN 28/09/86;Parda;Natural de São Paulo.

QA e HPMA:
Paciente tabagista desde os 10 anos de idade (1 maço/dia);parou 
de fumar há 30 dias.Tem rinite desde a infância, desencadeada por 
mudança brusca de temperatura, poeira, odores fortes.Apresenta 
prurido nasal, ardor e secura nas narinas e na garganta, espirros 
em salva, secreção nasal hialina pela manhã e catarral ao 
entardecer, obstrução nasal bilateral.Refere ter adenóide, com 
respiração bucal.Quando em contato com “friagem”,inicia quadro de 
cefaléia frontal, tipo peso, com dor nos antros maxilares, às vezes 
com sonolência, sem rinorréia posterior.



Apresentava amigdalites de repetição, com melhora após parada do 
tabagismo.
Digestão lenta, com distenção abdominal superior.Aos exercícios 
físicos tem cansaço extremo, muita sede, obstrução nasal e 
epistaxe.
Há 30 dias vem encontrando formigas na roupa íntima.Foi tratada 
recentemente de corrimento vaginal, escuro, odor forte.

Antecedentes Pessoais:

Parto normal, Peso = 3400g Altura = 58 cm.Leite materno exclusivo 
até os 9 meses.Bronquite com regressão aos 3 anos de 
idade.Varicela com 4 anos.Amigdalites de repetição.Pediculose.



Antecedentes ginecológicos:

Menarca entre 10 e 11 anos, ciclo de 29 dias, fluxo médio.TPM 
(cólica, irritabilidade e edema).

Antecedentes Familiares:

Maternos: tia/avó diabetes, avô hipertenso, tios alcoolistas (cirrose)
Paternos: hipertensão arterial, Diabetes.
Fraternos: Filha única.

Sintomas gerais:

Apetite:não sente fome na hora do almoço, porque come muitos 
salgadinhos, doces e sorvetes.Desejos de doces e massas.Nega 
intolerâncias.Sede de água gelada.



Habito intestinal:fezes consistentes, grandes, sem esforço, às vezes a 
cada 7 dias.Diurese:várias vezes ao dia, volume aumentado.

Transpiração:Aumentada quando dorme no dorso.
Sono:dorme às 2 horas, acorda às 6 horas.Não fica sonolenta durante 

o dia.Sonho agitado, sonha muito.
Sexualidade:primeira relação com 11 anos de idade!!!.Atualmente sem 

parceiro fixo.Dispareunia.Tem libido e orgasmo.(mãe sabe e aceita).

Psiquismo:

Autoritária, não gosta de ser contrariada, apesar de saber que às 
vezes tem que obedecer os pais.Extremamente vaidosa, ciumenta e 
possessiva.É extrovertida, tem amigos (poucos, é seletiva).É
carinhosa e chantagista.Chora de raiva quando contrariada. Não 
chora por emoção.



Gosta sempre de liderar, percebe que tem mais habilidade que os 
colegas.Gosta de sair e chegar tarde em casa.É reservada nos 
assuntos pessoais.Não tem paciência e explode fácil, no convívio 
familiar.

Exame Físico:

Peso = 68kg.Altura = 1.72cm.Ângulo de Charpy = 90º e de MMSS = 
180º.Frouxidão ligamentar nos dedos.Dentes bem implantados, 
algumas cáries.

Diagnósticos:

1- Clínica- Rinite, Sinusite, Amigdalite de repetição, Epistaxe, 
Corrimento vaginal, Sexualidade exacerbada.



2- Constitucional:

Biótipo- Sulfúrica equilibrada.
Temperamento- Sanguíneo.
Diátese- Psora – Sicose – Sifilinismo.
3- Medicamento:

Platina 6 CH doses repetidas.

Repertorização: Lach 11/21; Chin 11/19; Nat-m11/19; Phos 11/18;
Lyc 10/25; Nux-v 10/23;Merc 10/20; Calc 10/20;
Puls 10/20; Ign 10/14; Sep 9/19; Sulph 9/19;
Ars 9/18; ..............Plat 5/8



• 1º retorno
• Rinite/sinusite – melhora 50%;
• Obstrução nasal – melhor, já consegue respirar pelo nariz
• Digestório – desejo de doces
• Hábito Intestinal – a cada 3 dias, sem esforço
• Pele – erupção pruriginosa nos braços, tronco ,tornozelos, 

semelhante à escabiose
• Transpiração – não acorda mais suada
• Sono – não sonha mais, mantém agitação corporal
• Menstruação – ciclos irregulares, com coágulos escuros; no ´pré-

menstrual não tem mais cefaléia, pioraram as cólicas
• Leucorréia – fez uso de creme vaginal



• Sexualidade – relação sexual semanal, não 
porque tem desejo, mas pela situaçao de estar 
com um namorado ( ele quer e ela acaba indo). 
Senti prazer mas acha que poderia ser melhor 
caso ela sentisse desejo; mantém dispareunia

• Mental – anda deprimida, aparenta felicidade 
mas por dentro está triste, qualquer coisinha a 
deixa triste; antes era mais briguenta, agora tem 
guardado a raiva e fica triste.

• Conduta: Lachesis – 6CH/DR



• 2º retorno após 2 meses
• Mental – sumiu toda a depressão e tristeza; 

voltou a lutar pelo que queria; voltou a ser 
briguenta mas agora pensa mais de brigar

• HI – a cada 2 dias; às vezes diaria//; fezes 
macias e sem esforço

• Sexualidade – sem dispareunia; desejo normal; 
voltou a ter orgasmo

• Conduta: Lachesis – 6CH/DR


