
TRATAMENTO DA FOLICULITE COM OS RECURSOS DA MEDICINA 

ANTROPOSÓFICA 

 
 

 

Introdução: A foliculite é a oclusão do folículo piloso seguida de infecção 

secundária por Staphylococcus aureus (SAMPAIO, 1998) e a medicina  

antroposófica a relaciona com proteínas não totalmente dominadas pelos 

processos catabolizantes do organismo. 

  

Objetivo: O objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia do tratamento 

da medicina antroposófica realizado perante o diagnóstico de foliculite 

crônica causada pelo atrito de roupas (CID-10 L 73.9). 

  

Materiais e Métodos: Relato de caso de paciente com foliculite (CID-10 L 

73.9), de 16 anos, sexo masculino e cor parda que foi acompanhado no 

Programa de Dermatologia Antroposófica do HU-CAS UFJF no período de 

fevereiro de 2010 a março de 2011. Foi realizada análise do prontuário e 

comparação de fotografias digitalizadas arquivadas. 

  

Desenvolvimento: O paciente apresentava quadro de oclusão de folículos 

pilosos em membros inferiores e glúteos com lesões características de 

infecção secundária por Staphylococcus aureus (SANTOS, 2007) facilitada 

por atrito com jeans. Nos primeiros oito meses, a conduta terapêutica 

indicada foi medicação via oral, de formulação associada dos seguintes 

componentes: Silicea 12CH/Thuya 12CH/Sulphur 20CH/Carbo 

vegetabilis 12CH/Aurum 12CH (BRASIL,2011). Houve regressão lenta e 

progressiva das lesões, com recuperação tecidual e despigmentação 

melanínica das áreas afetadas. Em seguida, a medicação foi modificada 

para Co-Erysidoron - (Sulphur D2/Carbo vegetabilis D1) (BRASIL, 

2011). Os resultados foram registrados por várias fotografias, podendo-se 

observar diminuição da hipercromia residual com a regressão das lesões. 

 

Abordagem dos medicamentos a partir da medicina antroposófica: 

  
Aurum: “As forças estruturantes do ouro se encontram num equilíbrio entre 
o homem mais central (Cu, Hg, Ag) e o homem mais periférico (Pb, Sn, 

Fe)”. (KRUEGER, 1969) 
  
Carbo vegetabilis: “Enquanto o paciente antes não digeria, agora ele 

consegue digerir”. (KRUEGER, 1969) 
  
Silicea: “...[o] fenômeno que se manifesta no catabolismo dos processos 
materiais [do organismo humano]...será encontrado, no sentido cósmico, 

quando do surgimento da Silicea lá fora na natureza...” (KRUEGER, 1969) 
  
Sulphur: “Por meio de medicamentos que atuam no metabolismo teremos a 
estimulação do elemento curativo a partir do querer. Sulphur cura por 

através do querer”. (KRUEGER, 1969) 
 
Thuya: “Erupções cutâneas unicamente nas partes cobertas...Um grande 
remédio da acne facial” (CAIRO, 1978) 
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Conclusão: O tratamento com a Medicina Antroposófica demonstrou 
eficácia terapêutica na foliculite, um distúrbio metabólico da pele e 
anexos. 
  
 
 
  
 
  

 

 

 

 

  

   

    Início do tratamento                        Fase avançada do tratamento        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    Início do tratamento                        Fase avançada do tratamento 
 
 
Referências Bibliográficas: 
 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tabela da Instrução 
Normativa Número 5. Anexo I – Tabela de potências para registro e 
notificação de medimentos dinamizados. Disponível em:    
www.anvisa.gov.br/medicamentos/homeopaticos/tabela_imites.pdf. 
Acesso em: 22 de maio de 2011. 
 
CAIRO, Nilo. Guia de medicina homeopática. 21ª ed. São Paulo, 1978, 
622 p. 
 
KRUEGER, Hans. Heilmittel Angaben Rudolf Steiners – fuer Aertze 
herausgegeben von der Medizinischen Sektion der Freie Hochschule fuer 
Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach, março 1969 – Nº 1132. 
 
SAMPAIO, Sebastião A. P; RIVITTI, Evandro A. Dermatologia. 1ª ed. 
São Paulo: Artes Médicas, 1998. 
 
SANTOS, AL. et al. Staphylococcus aureus: visitando uma cepa de 
importância hospitalar. J Bras Patol Med Lab. 2007; 43(6):413-23. 
  
 
  

ABRÃO¹, FERNANDO; GAMONAL², ALOÍSIO CARLOS COURI; ALVES³,GABRIELA PENHA; PICOLI³, 
RÚBRIA LIZIERO 

¹ Médico Antroposófico 
² Médico Dermatologista, professor associado - doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora 

³Acadêmicas de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora 
Contato: fernandoabrao@terapeuticumraphael.com.br 


