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Paciente: Feminino, 39 
Diagnóstico final: Distonia vegeto-vascular, sangramento uterino disfuncional 
Sintomas: Sangramento vaginal, perda da consciência, fraqueza 
Medicação:  -  
Procedimento clínico: Medicação oral 
Especialidade: Clínica interna e Geral 
Objetivo: Curso Clínico incomum 
Background: A obesidade é uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

global e o tratamento é desafiador, devido a etiologia e apresentação 
multifatorial. A homeopatia individualizada leva em consideração os 
fatores que levaram à condição de saúde de uma paciente e, portanto, 
poderá desempenhar um papel no tratamento da obesidade e das 
comorbidades relacionadas; as comorbidades que poderão surgir a partir 
da mesma etiologia, poderão responder como uma totalidade ao 
tratamento homeopático. 

Relato de caso:  Uma mulher russa de 39 anos que desenvolveu múltiplos problemas após 
um estresse emocional grave foi tratada com a terapia homeopática 
clássica individualizada. A obesidade, o sangramento uterino 
disfuncional e a disautonomia foram as patologias que apresentaram 
melhora. 

Conclusões: A resposta no caso desta paciente, sustenta a necessidade de uma 
investigação mais aprofundada sobre a relevância do tratamento 
homeopático individualizado nessas condições relatadas. 
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Background 

O manejo da obesidade e suas complicações associadas tornou-se um desafio crescente em todo 

o mundo nos últimos anos, tendo emergido como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade [1-4]. A obesidade tem sido atribuída às inflamações crônicas de baixo grau no 

corpo que também desencadeiam vários outros estados inflamatórios, como a síndrome 

metabólica, a depressão, as doenças cardiovasculares, etc. A causa da obesidade nem sempre é 

tão direta quanto um aumento na ingestão de energia. Estudos mostraram que a alteração da 

função do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, através do estresse emocional, também 

poderá levar à obesidade [5-7]. Enquanto as correções do estilo de vida juntamente com a dieta 

sejam maneiras de melhorar a situação em alguns casos de obesidade, em muitos outros casos 

elas não são suficientes, especialmente quando o paciente apresenta distúrbio nas funções 

orgânicas. 

Distonia autonômica (disautonomia, vegeto-vascular e vegeto-distonia vagal) tem sido 

raramente mencionada na literatura médica em geral, mas encontra-se abundantemente 

presente na literatura médica russa. [8-11]. A condição envolve mau funcionamento súbito do 

sistema nervoso autônomo com ataques de pânico, como episódios associados à vasodilatação 

e perda da consciência. As abordagens terapêuticas são escassas e frequentemente envolvem a 

melhoria geral da saúde [9,12]. Embora não seja clara, sua etiologia é considerada 

principalmente psicogênica e, apesar de às vezes ser considerada uma queixa completamente 

psicológica, o efeito na qualidade de vida é tremendo e real [9,12,13]. É interessante que exista 

uma estreita ligação entre o funcionamento do sistema autonômico do sistema nervoso e o 

índice de massa corporal [14,15], como foi relevante neste relato de caso da paciente. 

Este relato de caso, de acordo com nosso conhecimento, é o primeiro desse tipo, com a 

associação específica da obesidade, hipertensão, desequilíbrios hormonais, sangramento 

uterino disfuncional e disautonomia tratados com a homeopatia. O caso apresenta um viés de 

seleção, pois a paciente optou pela homeopatia. 

 

Relato de Caso 

A paciente, uma mulher russa de 39 anos, queixou-se de corrimento vaginal sanguinolento 

copioso, de 10 dias de duração; o sangramento vaginal abundante começou após um atraso de 

26 dias em seu ciclo menstrual. Em geral, seus ciclos menstruais eram muito irregulares. Ela 

também sentia fraqueza geral, episódios recorrentes de tontura, enjoo com transpiração 

profusa e a perda da consciência, com duração dos sintomas por um ano. Na apresentação, ela 

pesava 106 kg, a sua pressão arterial era de 215/126 mm Hg. As mucosas dela estavam com 

aparência pálida e sua glândula tireoide estava ligeiramente aumentada; ela foi considerada 

presente em uma área endêmica de deficiência de iodo. 

No exame ginecológico, o corpo uterino apareceu ligeiramente aumentado e doloroso no 

deslocamento; houve descarga sanguinolenta abundante. Um ultrassom abdomino-pélvico 

revelou infiltração gordurosa moderada no fígado, dilatação moderada do ducto biliar comum, 

espessamento moderado da parede e heterogeneidade da vesícula biliar, lipomatose moderada 

do pâncreas; o útero estava moderadamente aumentado, ovários multifoliculares, com o ovário 
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direito aumentado, com um cisto de 25 × 16 mm; havia uma pequena quantidade de fluido no 

saco de Douglas. 

Os exames de sangue mostraram um aumento do nível da prolactina, hormônio estimulante da 

tireoide, hormônio luteinizante e hormônio folículo-estimulante. Ela apresentava dislipidemia 

leve, mas os outros valores bioquímicos estavam normais (Tabela 1). O diagnóstico da paciente 

foi de sangramento uterino disfuncional com obesidade, hipertensão e distonia vegeto-vascular 

(distonia autonômica) com crises simpatoadrenais. 

O histórico revelou que, em 2008, ela havia desenvolvido desequilíbrios hormonais (aumento 

do estrogênio, hormônio folículo-estimulante, e dos níveis de prolactina); ela também foi 

submetida à extração de pólipo endometrial. Em 2009, ela desenvolveu um aumento da 

glândula da tireoide. Em 2011, ela teve colelitíase e em 2012, urolitíase. Em 2013, ela teve o seu 

segundo filho; ela desenvolveu alterações da pressão arterial, dores no peito, palpitações e 

perda da consciência. Sua primeira menstruação ocorreu aos 11 anos, inicialmente copiosa com 

a duração de 5 a 6 dias. Ela teve dois partos, sem abortos. O caráter de sua menstruação mudou 

após o seu primeiro parto; tornou-se irregular e abundante, com uma duração de 7 a 8 dias. O 

peso corporal era 68 kg, ela ganhou 28 kg durante as gravidezes, chegando a pesar 106 kg, ela 

não perdeu ou ganhou nenhum peso. Seu último exame pélvico, realizado alguns meses antes 

do presente exame, não revelou qualquer patologia. A ultrassonografia pélvica não detectou 

nenhuma patologia naquele momento. 

Sua mãe morreu de câncer no estômago; havia também câncer de próstata e distúrbios da 

tireoide em seu histórico familiar. A paciente relatou o início de sua saúde precária no momento 

do falecimento de sua mãe em 2007. Ela relatou sentir muita falta da mãe; ela era muito 

apegada e sonha com a mãe. As primeiras alterações hormonais relatadas apareceram em 2008 

e sua saúde piorou a partir de então. Em 2013, ela teve o seu segundo filho e no final do período 

de lactação, ela começou apresentar menstruações irregulares e profusas. 

Ela finalmente consultou um endocrinologista e um neurologista. Tais medidas, como 

curetagem da cavidade uterina, prescrição de drogas uterotônicas e terapia antibacteriana 

foram planejadas para cessar o sangramento. Ela também estava programada para iniciar um 

programa de perda de peso. O neurologista, no entanto, solicitou que ela consultasse um 

profissional homeopata para verificar a existência de alguma solução alternativa disponível. 

A paciente procurou pela consulta homeopática no dia 10 de outubro de 2016. Ela não tomava 

nenhum outro medicamento e mantinha a mesma dieta e rotina de costume. Depois de levar 

em consideração sua condição atual juntamente com a dor prolongada que a paciente estava 

vivenciando pela morte de sua mãe, o que provavelmente levou à complicação da situação da 

sua saúde, o remédio homeopático Natrum muriaticum 15C foi selecionado. O 

acompanhamento e as prescrições subsequentes são apresentados na Tabela 2. 

O último acompanhamento foi realizado em 30 de outubro de 2017 e aos 12,5 meses após o 

início do tratamento homeopático, a paciente relatou que a sua qualidade de vida havia 

melhorado muito e agora, os ciclos menstruais estavam regulares. As crises simpatoadrenais 

cederam dentro dos 5 meses do início do tratamento; ela pesava 82 kg no último 

acompanhamento. Seu nível de prolactina voltou à normalidade e a ultrassonografia pélvica 

também se encontrava dentro da normalidade (Tabela 1). 
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Tabela 1. Parâmetros da saúde antes e após o tratamento. 

Teste Status antes de iniciar o tratamento Status após 12,5 meses de 
tratamento 

Hormônio Folículo-
estimulante 

10.6 mU/mL (normal: até 9.9 mU/mL) 7.6 mU/mL 

Hormônio Luteinizante 19.6 mU/mL (normal: até 15 mU/mL) 7.8 mU/mL 

T4 75 nmol/L (normal: 55–137 nmol/L)  

Hormônio estimulante da 
tireoide 

5.6 mIU/L (normal: 0.4–4.2 mIU/L) 3.4 mIU/L 

Anticorpos para 
Tireoperoxidase 

3.6 U/mL (normal: up to 5.6 U/mL)  

Testosterona 2.5 ng/mL (normal: 0.45–3.17 ng/mL)  

Progesterona 3.1 nmol/L (normal: 2.3 nmol/L)  

Estradiol 0.43 nmol/L (normal: 2.3 nmol/L)  

Prolactina sérica 1167 mIU/L (normal: 450–650 mIU/L) 578 mIU/L 

Pressão sanguínea (média 24 
horas) 

215/126 mm Hg 135/93 mm Hg 

Creatinina sérica 0.86 mg/dL (N – 0.4–1.1 mg/dL)  

Ureia sanguínea 4.2 mmol/L (N – 2.5–7.1 mmol/L)  

Urinálise Coloração:  amarela clara; 
Densidade específica - 1,014 g / L, 

Reação (pH) - ácida; 
Proteína – n/d; 
Glicose – n/d; 

Pigmentos biliares - ausentes; 
Corpos cetônicos - ausentes; 

Hemoglobina - ausente. 

 

Microscopia urinária 2-4 leucócitos/ campo de visão 
Eritrócitos - 1–3 /campo de visão 

Células epiteliais - 3-4/ campo de visão 
Cilindros – 0/ campo de visão 

 

Função hepática ALS – 0.43 mmol/L (N – 0.1–0.68 mmol/L); 
AST – 0.27 mmol/L (N – 0, 1–0.45 mmol/L); 

SCHF – 2.1 mmol/L (N1-3 mmol/L); 
GGT – 2.4 mmol/L (N-0.6–3.96 mmol/L); 

Bilirrubina total – 16.3 (N-8.6–20.5 mmol); 
Proteína total – 72.8 hl (N- 65–85 hl); 

Albumina – 47.2 hl (N-40–50 hl); 
Globulina – 26.4 hl (N20–30 hl). 

 

Perfil lipídico Colesterol total - 6. 81 mmol / L (N - 3.10–5.16 
mmol / L) 

HDL - 1,24 mmol / l (N 1,0-2,07 mmol / L) 
LDL - 4,28 mmol / l (N 1,71-3,40 mmol / L) 
VLDL - 1,29 mmol / l (N 0,26-1,04 mmol / L) 
Triglicerídeos - 1,34 mmol / l (N 0,45-1,60 mmol 
/ L) 
Coeficiente aterogênico - 4.5 (N 1,5-3) 

Colesterol total - 4,73 mmol / l 
HDL - 1,67 mmol / l 
LDL - 3,18 mmol / l 

VLDL - 0,56 mmol / l 
Triglicerídeos - 1,13 mmol / l 
Coeficiente aterogênico - 1,8 

Hemoglobina 86.4 g/L (N 120–140 g/L) 126.7 g/L 

Ultrassonografia pélvica O útero estava moderadamente aumentado, 
ovários multifoliculares, com o ovário direito 
aumentado - com um cisto de 25 × 16 mm; 

havia pequena quantidade de fluido no saco 
de Douglas 

A pelve não apresenta patologia 
óbvia; o endométrio corresponde 

à fase do ciclo menstrual. 

Peso corporal 106 kg 82 kg 
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Tabela 2. Acompanhamento do caso da paciente 

Data Sintomas Prescrição 

10/10/2016 Sangramento vaginal copioso; ciclos 
menstruais irregulares; 
sangramento prolongado, ganho de 
peso; hipertensão arterial com 
flutuações; episódios de início 
súbito de sudorese profusa e perda 
de consciência; fraqueza geral e 
tontura; palpitações; distração, 
incapaz de se concentrar antes da 
menstruação; tristeza pela morte 
da mãe há 9 anos, ainda não 
recuperada 

Natrum muriaticum 15C uma 
dosedias alternados.Mais tarde 
aumentou para 21C e 30C conforme 
necessário 

19/12/2016 Melhora no humor da paciente 
Os sintomas da síndrome pré-
menstrual melhor, surgimento de 
uma bolha com descarga purulenta 
na testa e coxa direita que 
desapareceu sozinha; dorme 
melhor 

Natrum muriaticum 60C 

27/03/2017 Perda de peso - 4 kg 
Passou por um estresse no trabalho 
que causou um aumento na pressão 
arterial e exaustão, mas a paciente 
foi capaz de lidar com isso sem 
qualquer medicamento. Houve uma 
mudança no sintoma indicativo do 
remédio homeopático 

Ignatia 200C 

30/10/2017 A paciente sente-se melhor em 
todos os níveis, isto é, no mental, 
emocional e físico.  
Sua pressão arterial está normal, 
menstruação regular e indolor.  
Sem SPM. 
O sono é revigorante e bom.  
Sem tontura, perda de consciência 
ou palpitações; ausência de 
transpiração profusa. 
Peso corporal 82 kg 

Nenhum 

 

Discussão 

 

Tem sido sugerido que o sistema imunológico de um paciente desempenhe um importante 

papel no surgimento e manutenção da obesidade e de suas complicações [2]. Isso significa que, 

se ocorrerem mudanças profundas e duradouras para a melhora, então a terapia não deverá 

ajudar apenas a diminuir o peso, mas também a alterar o estado imunológico da paciente para 

um estado mais saudável. Isso poderá ser visto como mudanças nas queixas associadas. A 

homeopatia clássica considera o perfil imunológico de um indivíduo e histórico médico, 

juntamente com tendências familiares, a fim de determinar o estresse que desencadeou o 

estado de inflamação crônica. Com isso em consideração, a abordagem terapêutica é adaptada 

a essa indivídua, em particular, e o resultado é a resolução do estado inflamatório pelo próprio 

sistema imunológico da pessoa [16,17], visto como melhora global da paciente e não apenas em 

uma das condições patológicas. Tal melhora geral das comorbidades, juntamente com a 
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melhoria na patologia principal grave pela terapia homeopática clássica já foi registrada antes 

[18–21]. Isto também está evidente no presente caso. O mecanismo de ação dos remédios 

potenciados biologicamente ativos não é bem conhecido. Até o momento, existem algumas 

hipóteses, como poderão ser visualizadas no livro Science of Homeopathy [22]. 

No caso da nossa paciente, a disfunção do sistema nervoso autônomo aparentava ser central 

para todo o sofrimento da paciente. O estresse severo vivenciado pela paciente parecia ter 

perturbado o equilíbrio simpato-vagal, o que resultou em obesidade, desequilíbrio hormonal, 

hipertensão e distonia vegeto-vascular. A perturbação inicial da saúde de nossa paciente foi 

causada pelo seu pesar. Os remédios selecionados foram aqueles conhecidos por ajudarem a 

trazer o equilíbrio em condições resultantes da tristeza e do luto [23]. A maneira específica pela 

qual a patologia se desenvolve e os sintomas aparecem em resposta ao pesar profundo foram 

registrados nas experimentações deste remédio particular, o qual tem sido útil para as pessoas 

que têm sofrido de depressão muito prolongada e suas comorbidades [24]. As repetições do 

remédio de baixa potência, como 15C, devem ser feitas durante um longo período de tempo 

para ser possível visualizar mudanças positivas, como foi visto neste caso, no qual a disfunção 

autonômica da paciente respondeu dentro de 5 meses do início do tratamento, e o estado 

hormonal da paciente melhorou. O peso dela reduziu de 106 kg para 82 kg e os seus níveis 

lipídicos melhoraram mesmo na ausência de dieta ou regime especial (Tabela 1) e sua 

menstruação ficou regularizada. 

Há dúvidas quanto ao mecanismo de ação do remédio aplicado e as evidências não são 

suficientemente fortes para sustentar os resultados para este remédio homeopático. No 

entanto, tamanha melhora geral por uma terapia, especialmente sem mudança em qualquer 

outro parâmetro que possa ter causado as melhorias, é encorajador e sugere a necessidade de 

maiores investigações para saber se este caso representa uma exceção ou uma regra.  Ensaios 

controlados randomizados são necessários para o estabelecimento da relevância da homeopatia 

clássica na obesidade e suas comorbidades e na distonia autonômica, também. 

 

Conclusões 

Este caso de uma mulher com hemorragia uterina disfuncional, obesidade e distonia vegeta-

vascular mostrou um benefício da homeopatia clássica. Sugere-se a necessidade de avaliações 

completas através de estudos maiores, se algum ou todos esses diagnósticos poderão individual 

ou coletivamente ser passível da terapia homeopática clássica. 
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