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RINITES 
 
 

1. Allium cepa – Espirros, constantes pior ao levantar-se e a noite, ao 
entrar num quarto quente, melhor ao ar livre; coriza aquosa 
escoriante, gotejante, lacrimejamento não escoriante, rouquidão. 
Prurido nos olhos. Tosse seca espasmódica com cócegas na laringe < 
em ambiente aquecido. Causalidade- vento frio e umidade, pés 
molhados. 

 
2. Ambrosia – secreção nasal aquosa com espirros, lacrimejamento e 

prurido intolerável nas pálpebras com ardor.Tosse seca, sensação de 
tamponamento nasal e cefálico. Toda arvore respiratória obstruída. 
Asma com tosse sibilante. Ausência de expectoração, epistaxe. 

 
3. Arundo mauritanica – Inicia com ardor e prurido no palato, nariz, 

conjuntivas e conduto auditivo. Coriza com obstrução. Secreção nasal 
branca de início, logo esverdeada e aderente pode eliminar pequenos 
pedação duros e aderentes. Dor na raiz do nariz.  

 
4. Cistus canadensis – afinidade nasofaringe com grande sensibilidade 

ao frio, espirros. Prurido nasal e espirros pp ao amanhecere a noite. 
Coriza se torna rapidamente espessa com mucosidade na garganta 
tenaz aderente amarelada. Sensação de frio glacial no corpo que não 
deixa adormecer. Ar frio no nariz após assoar-se. 

 
5. Euphrasia – pp ação nos olhos, lacrimejamento escoriante, ardente e 

copioso e coriza aquosa  não escoriante (inverso de All-c), espirros 
violentos. Laringite e laringotraqueíte. Tosse matinal com profusa 
expectoração mucosa. Medicamento de conjuntivite aguda catarral 
com hiperemia, fotofobia, pálpebras edemaciadas, pressão dolorosa 
no ângulo interno do olho, com sensação de areia ou poeira no olho. 

 
6. Luffa operculata (Esponjilla) - pp ação na mucosa nasal. Obstrução, 

espirros, coriza aguda com sinusopatia e cefaléia, catarro nasal 
espesso, branco. Sinusites agudas ou crônicas, frontal e maxilar. 
Boca seca, com mau gosto,sede aumentada, comissura labial 
agretada. Olhos secos ardentes, fotofobia, rinite alérgica e atrófica. 

 
7. Sabadilla – . A crise inicia com prurido no palato que melhora 

apertando a língua contra o mesmo, espirros espasmódicos, rinorréia 
que se torna rapidamente mucopurulenta. Prurido no pálato, secreção 
aquosa, lacrimejamento, hipersensibilidade a odores de flores e de 
alho, dor na raiz do nariz (Stict) nos seios frontais. Obstrução 
alternada das fossas nasais com muco branco e transparente ao 
assoar-se, sem coriza. 
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8. Scilla marítima – todos os sintomas se acompanham de intenso 

lacrimejamento, espirros e secreção nasal aquosa e copiosa. Coça os 
olhos, o nariz e o rosto com o punho. Tosse violenta e esgotante com 
expectoração pela manhã, melhor expectorando muco aquoso e 
avermelhado. Pior pelo frio, de manhã e a noite. 

 
9. Sticta pulmonária –  espirros incessantes, sensação de peso na raiz 

do nariz, > com aparecimento de coriza, constante vontade de assoar-
se sem resultado, tosse seca  fatigante pela cócegas na laringe e 
traquéia. Crostas nasais, que sangram ao serem retiradas. 

 
10. Sinapis nigra – secreção nasal aquosa, escoriante, com 

lacrimejamento, espirros, e tosse martelante. Mucosa nasal quente e 
seca sem secreção; obstrução nasal de um lado ou alternando. Sente 
cheiro ruim no nariz que o faz espirrar. Pode ter epistaxes.  

 


