SAIS DE SCHÜSSLER
O Dr. Samuel Hahnemann, pai da Homeopatia, descobriu experimentalmente, junto
com outros homeopatas, a utilidade dos sais inorgânicos para a recuperação da saúde. Sem
embargo, não chegaram a precisar este conhecimento completamente.
Posteriormente, o Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898), médico fisiologista,
homeopata, formalizou a investigação sobre 12 desses sais, que hoje levam seu nome.
O Dr. Schüssler sempre teve grande interesse na Lei do Mínimo, que estabelece que
a perda da saúde é devida à falta de certos minerais nas células. Essas insuficiências
somente podiam ser observadas nas cinzas de corpos. Sendo assim, analisou as cinzas de
um grande número de pessoas cremadas e descobriu que em todos os seres humanos
sempre há ausência ou deficiência de pelo menos dois sais bioquímicos.
Diante desses achados, Schüssler realizou busca nos prontuários dos pacientes
cujas cinzas haviam analisado, identificando a carência de um sal fundamental, ou base, e
outro secundário, ou complementar.
Como resultado de suas investigações, chegou à conclusão de que se os tecidos,
quando não recebem do sangue a quantidade adequada de cada um dos 12 sais
bioquímicos estudados, tem o funcionamento das células e seu metabolismo
desequilibrado, o que produz os fenômenos conhecidos como enfermidades.
Dizia o Dr. Schüssler que “…se no curso de uma enfermidade se atrasa à cura
espontânea, então se administram os sais minerais adequados, em forma molecular
(potencializadas ou dinamizadas). Essas moléculas passam ao sangue através da mucosa
bucal e desencadeiam no foco da enfermidade um vivo movimento molecular. De novo se
põe em marcha o intercâmbio de substâncias entre as células saudáveis e as enfermas, o
que faz com que se produza a cura”.
As Principais Funções dos Sais de Schüssler
São componentes das enzimas.
São essenciais para o sistema nervoso.
Transportam oxigênio.
São componentes dos hormônios.
Compõem a estrutura básica dos ossos e dos dentes.
Todos os sais são preparados a partir de substâncias minerais – são sais que existem
naturalmente nos tecidos do corpo humano.
CALCAREA FLUORICA (CALCIUM FLUORATUM)
Encontra-se no esmalte dos dentes, nos ossos e nas células da epiderme, sobretudo onde
exista tecido elástico. O agente auxilia o aparelho circulatório e fortalece os pequenos vasos
sanguíneos. Além disso, estimula a reabsorção dos endurecimentos vasculares.
Indicações Terapêuticas:
Perda de elasticidade dos vasos sanguíneos (hemorroidas, varizes, arteriosclerose).
Doenças ósseas e dentárias (propensão a cáries, etc.), lesões discais, moléstias articulares,

raquitismo infantil, endurecimento dos tecidos e glândulas, debilidade postural,
envelhecimento prematuro da pele.
Também se discute a conveniência de administrar Calcium fluoratum como agente de apoio
em todas as doenças tumorais. Atua lentamente e deve-se tomar durante longos períodos
de tempo.
CALCAREA PHOSPHORICA (CALCIUM PHOSPHORICUM)
É o sal mais abundante no organismo humano. É o agente bioquímico responsável pela
construção e o fortalecimento de todas as estruturas do organismo. Fundamentalmente,
configura a massa óssea dura, ainda que esteja presente em todas as células. Calcium
phosphoricum atua sobre as membranas celulares limitantes e intervém na síntese proteica.
Indicações Terapêuticas:
Como o Calcium fluoratum, recomenda-se administrar de preferência com o Calcium
phosphoricum. Está indicado em todas as doenças ósseas e dentárias, fraturas complicadas
que demoram a cicatrizar, anemia, processos pulmonares, alterações de tipo nervoso,
astenia, transtornos do sono (especialmente em lactentes, durante a infância e em épocas
de desenvolvimento e crescimento). Também se administra nos transtornos menstruais,
durante a gravidez e na convalescença. Calcium phosphoricum é um agente bioquímico de
efeito lento que se recomenda tomar durante longos períodos de tempo. O agente é ideal
para pessoas anêmicas, pálidas, de aspecto adoentado; os seus sintomas acentuam-se
pela noite e podem piorar em condições de repouso.
CALCAREA SULPHURICA (CALCIUM SULFURICUM)
Encontra-se no fígado e vesícula biliar. Assim como a Silicea, tem uma grande utilidade em
todos os processos purulentos. Aumenta a coagulação sanguínea e estimula o
metabolismo.
Indicações Terapêuticas:
Abcessos, furúnculos, antrax, inflamações do tecido conjuntivo, amigdalites purulentas,
catarro brônquico purulento, cistite e nefrite, resfriado crônico que afeta os seios nasais com
secreções purulentas, sanguinolentas e fétidas; fístulas anais, reumatismo crônico e,
finalmente, também em pacientes com insônia, perda de memória e vertigem.
FERRUM PHOSPHORICUM
A importância do ferro (Ferrum) no organismo é essencial e não há dúvida do papel vital
que desempenha no nosso organismo. O ferro não só é um componente imprescindível da
hemoglobina como se encontra em todas as células, intervém em múltiplos processos
enzimáticos e exerce funções importantes nos mecanismos de defesa frente às infecções.
Na infância é necessário para um crescimento normal. Pela mesma razão é imprescindível
também durante a menstruação, na gestação e no período de lactação. A proporção de
ferro no organismo é de 4 a 5 gramas, das quais três quartas partes correspondem à
hemoglobina.
Indicações Terapêuticas:
É o agente bioquímico para todas as doenças súbitas e para todos os processos
inflamatórios e febris em estado inicial. Está indicado em doenças infantis, estados
anêmicos, dores, feridas, hemorragias, contusões, distorções articulares, sobrecargas

físicas, alterações da perfusão sanguínea com sintomas reumatóides, gastrite catarral
aguda com dor e vômitos e diarreias acompanhadas de febre.
KALIUM MURIATICUM (KALIUM CHLORATUM)
O potássio faz parte de todas as células, sobretudo leucócitos e eritrócitos. Como o sódio,
possui efeitos fisiológicos específicos sobre a excitabilidade nervosa e muscular. Além
disso, intervém na síntese proteica e na utilização dos hidratos de carbono (efeito ativador
do metabolismo). Pode-se afirmar que o potássio é um componente imprescindível do
organismo. O déficit de potássio causa alterações patológicas em diversos tecidos (músculo
cardíaco e músculos esqueléticos, entre outros).
Indicações Terapêuticas:
Kalium chloratum está considerado em bioquímica como o agente principal no tratamento
anticatarral de diversos órgãos e mucosas e nos catarros acompanhados de secreções
fibrinosas-espesas (segundo estádio de inflamação) que formam uma massa branca,
branca fina ou branca viscosa, tanto na pele ou como nas mucosas. Prescreve-se
principalmente Kalium chloratum para o tratamento de afecções otorrinolaringológicas
(ORL) e oculares caracterizadas por inflamação fibrinosa, também em processos
pulmonares e pleurite fibrinosa, bronquite, reumatismo, vaginite, verrugas, reações de
vacinas, queimaduras, etc.
KALIUM PHOSPHORICUM
É o sal orgânico mais significativo para a célula e é particularmente importante para o soro,
os leucócitos e as células cerebrais, nervosas e musculares. O déficit de potássio produz
esgotamento destes órgãos, em ocasiões acompanhado de transtornos psíquicos, ânimo
depressivo, ansiedade, abatimento e perda de memória.
Indicações Terapêuticas:
Kalium phosphoricum é o agente funcional bioquímico de mais utilidade no tratamento das
doenças agudas e crônicas e estados de esgotamento. Está indicado em estados nervosos,
depressões, esgotamento. Melancolia, histeria, insonia de origem nervosa, apatia
intelectual, perda da memória, debilidade muscular, lombalgias, alterações cardíacas de
tipo nervoso, sensação de ansiedade com palpitações (síndrome do pânico), etc., assim
como medida de apoio no tratamento das cardiopatias orgânicas, em hemorragias,
paresias, perda de força em processos infecciosos, estados infecciosos e inflamatórios com
secreções fétidas (“antisséptico interno”).
KALIUM SULPHURICUM
Encontra-se nas células da epiderme e células epiteliais da pele e mucosas, normalmente
junto ao ferro, que o apoia na sua função de transporte de oxigênio na célula e de que se
serve para ativar o metabolismo celular. Kalium sulphuricum é para o terceiro estádio de
inflamatório com secreções viscosas amareladas, já que o Ferrum phosphoricum é para o
primeiro estádio de inflamação (inflamação seca sem secreção) e Natrum muriaticum
(Kalium chloratum) para o segundo estádio de inflamação (secreções viscosas).
Indicações Terapêuticas:
Em inflamações crônicas de todo o tipo, afecções cutâneas descamativas, catarros de
mucosa purulentos crônicos (nariz, ouvidos, faringe, brônquios, conjuntiva, etc.); também

em catarros gastrointestinais, hepatite, nefrite, dor articular reumática e, em geral, para a
estimulação de todos os processos de eliminação e desintoxicação. O paciente apresenta
um estado anímico dominado pela melancolia e pela ansiedade; os sintomas acentuam até
ao entardecer e em habitações muito tempo fechadas; aliviam e melhoram em espaços
abertos com ar puro e fresco.
MAGNESIA PHOSPHORICA
É o analgésico e anti-espasmódico bioquímico por excelência. O magnésio ocupa o
segundo lugar em importância depois do potássio entre os sais minerais do organismo
humano. Aproximadamente a metade encontra-se no esqueleto, um terço no sistema
muscular e o resto reparte-se entre nervos, cérebro, medula espinal, eritrócitos, fígado e
glândula tireoide. O magnésio intervém em múltiplos processos enzimáticos. Possui
propriedades antitrombóticas e antialérgicas e influi sobre a excitabilidade neuromuscular e
a função cardíaca (prevenção do enfarto do miocárdio, entre outros). O magnésio diminui o
metabolismo basal e reduz os níveis de colesterolemia.
Indicações Terapêuticas:
Quadros espasmódico de todo o tipo, cólicas e alergias, neuralgias em todo o corpo,
sensação de opressão na região cardíaca e tendência a enxaqueca. O seu efeito é
destacável no tratamento de quadros clínicos do tipo cólica, flatulência, meteorismo,
problemas da dentição e tosse convulsa em crianças e diarreias aquosas acompanhadas
de dor abdominal.
NATRUM MURIATICUM (NATRUM CHLORATUM)
Dos sais sódicos do organismo, o Natrum chloratum é o que tem a maior importância
biológica. É absolutamente vital (essencial). Enquanto que o potássio está localizado na sua
maior parte nas células, aproximadamente a metade do sódio se encontra no líquido
extracelular e outro terço nos ossos e tecidos cartilaginosos. No estômago e no rim também
existem concentrações intracelulares de sódio relativamente altas.
Indicações Terapêuticas:
Anemia, clorose, anorexia, perda de peso, catarro das mucosas com secreção serosa,
catarro gastrointestinal acompanhado de diarreia aquosa, hipoacidez, hipogalactose no
puerpério, obstipação por atonia intestinal, hemorroidas, sensação de formigamento e
intumescimento das extremidades, erupções cutâneas e exsudativas, dor reumática,
cefaleias, enxaquecas, lacrimação, ptialismo, neurastenia, histeria e falta de iniciativa. Piora
os sintomas pela manhã, por esforço psíquico e clima húmido-frio. Muita sede, apetência
por comidas salgadas; melhora com ar quente e seco ou também com ar puro mais fresco.
NATRUM PHOSPHORICUM
Está muito estendido por todo o organismo: em células nervosas, nos músculos, nos
eritrócitos e no tecido conjuntivo. Mantém o ácido úrico em solução para a eliminação
através do rim. Natrum phosphoricum é importante para a eliminação dos produtos
metabólicos. Também desempenha uma função essencial na troca de ácido carbônico
(efeito tampão) e no metabolismo do ácido láctico que o organismo produz a partir do
trabalho muscular.
Indicações Terapêuticas:

Natrum phosphoricum é um agente neutralizador de eficácia provada nas hiperacidoses de
todo o tipo. Tem aplicação no tratamento de doenças agudas e crônicas (sobretudo em
crianças) por transtornos metabólicos, excesso de ácido clorídrico, pirose, vómitos ácidos,
diarreias de fermentação, no reumatismo, ciática e gota. Também está indicado em
adenites, inflamações oculares, amigdalites, faringites com eructos azedos, cistites,
cálculos renais e biliares e erupções cutâneas com secreções amarelas de consistência
cremosa.
NATRUM SULFURICUM
Não se encontra nas células ou nos líquidos dos tecidos. Tem por missão descongestionar
o organismo, eliminar toxinas do metabolismo, desintoxicar o organismo e ativar o fluxo
biliar.
Indicações Terapêuticas:
Em todas as doenças dos órgãos de excreção (fígado, vesícula biliar, rim, bexiga); também
em erupções cutâneas, feridas antigas, úlceras exsudativas das pernas, edemas, infecções
gripais e moléstias reumáticas. Natrum sulphuricum está indicado em pacientes com
sensação permanente de frio que não aquecem mesmo tapados. São irritáveis, indiferentes
e depressivos. Os sintomas, que em muitos casos apresentam-se periodicamente, são mais
acentuados pela manhã, em dias úmidos e em ambientes úmidos (em casa). As secreções
são aquosas e de cor verde-amarela.
SILICEA
É imprescindível ao organismo (essencial) como componente do tecido conjuntivo. Silicea
é importante para a constituição da pele e mucosas e para o crescimento de unhas, cabelo
e ossos. Aumenta a capacidade de resistência e a resistência mecânica dos tecidos
(“cosmético bioquímico”). Os pulmões, os gânglios linfáticos e as glândulas suprarrenais
contêm quantidades importantes de Silicea. O silício, como componente principal da Silicea,
é depois do oxigênio o segundo elemento mais frequente na superfície terrestre. Silicea está
relacionado de forma especial com o metabolismo do cálcio. O ácido silícico intervém junto
a outras substâncias na assimilação do cálcio contido nos alimentos. Ativa a formação do
colágeno e estimula a atividade dos fagócitos (“células devoradoras”), tão importantes para
a defesa do organismo frente às infecções.
Indicações Terapêuticas:
Silicea, juntamente com Calcium sulphuricum, o meio principal contra as inflamações
agudas e crônicas supurativas de todo o tipo. Também está indicada nos casos de paredes
vasculares distendidas (varizes, hemorroidas, etc), doenças das unhas e cabelo, adenite e
endurecimentos ganglionares, processos de cicatrização, fístulas ósseas, cáries,
raquitismo, treçolhos e suores noturnos. Ativa a reabsorção de hematomas e derrames e
reduz níveis sanguíneos de ácido úrico (ver também Natrum phosphoricum).

