
Estudo de Caso 1 - Saúde com problemas 

 

SÃO INÚMERAS AS PESSOAS QUE MOSTRAM CURIOSIDADE aos métodos da astrologia 
medieval. Elas nos oferecem subsídios para estudarmos as técnicas emprega-
das. O mapa da figura 1 é o de uma senhora que passa por problemas de 
saúde graves.  

Se delinearmos a saúde dela, teremos uma noção dos problemas que ela a-
presenta. A lua se encontra em detrimento na casa seis, e como está crescente, 
representa problemas crescentes. Soma-se a isso que ela rege a casa 12. Seu 
dispositor, Saturno, não ajuda em nada, pois está na casa da morte, em que-
da. À medida em que envelhece, sua saúde se compromete cada vez mais, 
num ritmo que ultrapassa em velocidade a senescência peculiar a todo o ser 
humano. Ela sofre de insuficiência renal. Soma-se a isso que se submete a 
médicos de péssima qualidade (lua em detrimento na casa seis, a casa dos 
serviços que o nativo recebe). Os dois últimos lhe deram medicação inapro-
priada para o seu caso, que quase lhe rendeu uma intoxicação por digitáli-
cos1. O Sol, regente do ascendente, se aplica a Saturno em quadratura2. Sa-
turno rege a casa seis e sete. 

                                                

A nativa teve um infarto em novembro de 2006. E é para lá que nós vamos, 
usando o mapa natal e a revolução do período. Em 2005 ela completou 67 
anos, levando a profecção para a temerária casa oito, com Saturno ali posicio-
nado. 

Numa profecção, o procedimento normal é consultar o regente da casa em 
questão. Não aprendemos a usar planetas que estejam dentro da casa projeta-
da, e esse é o caso. Vou encarar Saturno como o regente do ano. Pra todos os 
efeitos, contudo, analisarei marte também. 

Dessa vez, faremos algo diferente, mas que tem mostrado excelentes resulta-
dos. Vamos delinear o Regente do Ascendente da Revolução Solar em 
ambos os mapas. 

 
1 Remédios usados para tratar insuficiência cardíaca, quadro incompatível com o 
estado da paciente em questão. 
2 A quadratura não aparece pois o programa não está capacitado a registrar orbes 
largas como a do Sol. 



 

Figura 1 - Mapa natal 

 

 

 



 

Figura 2 - Revolução Solar 

 



A Revolução Solar mostra Saturno na casa nove, em Leão. Problemas ligados a 
casa nove prejudicam mais ainda a sua saúde. Não é o tipo da coisa que sa-
bemos assim que lemos o mapa. Marte rege a casa 12 e se aplica a Saturno, 
afligindo-o deveras. 

Não houve nenhum evento de casa nove que prejudicou a saúde de Néria. Ela 
possui hábitos religiosos, e estes lhe deram suporte no período. Ela não fez 
nenhuma viagem. Tentamos buscar derivações da casa nove que possam satis-
fazer os testemunhos, mas em vão. Parentes do seu marido não a prejudica-
ram. Uma grande evidência que não deve ser negada é o fato de Leão ser 
o signo ascendente natal, e Saturno ali posicionado ameaça a saúde de 
Néria. Parece que as casas da Revolução Solar perdem importância quando se 
afeta o signo ascendente natal.  

Agora vamos introduzir algo novo nas análises. O regente do ascendente da 
revolução solar possui um papel importante, tanto no mapa natal, quanto na 
Revolução. Aqui ele é Júpiter, que se encontra na casa 12, e recebe uma qua-
dratura de Saturno. Aqui as casas que Saturno regem não ajudam muito a 
elucidar o quadro. Júpiter na revolução solar mostra graves problemas, 
que afetarão também a casa que ele rege e se posiciona no mapa natal, 
bem como os seus significados especiais (Almuten figuris, significador 
financeiro, Hyleg, etc.).3 Estamos falando das casas 7 e 4, além do oitavo 
signo a partir do ascendente, peixes. 

 

Mais uma vez, a astrologia nos pregou peças. Saturno da RS estava na casa 
nove, mas esta não influiu em nada no ano de Néria. O fato da casa 9 o signo 
ascendente, representante do corpo físico, foi um testemunho mais forte, e 
que tinha a ver com a delineação. O Zodíaco está sempre ali, mas as casas 
mudam de ano para ano. Será que devemos sempre escolher aquilo que pos-
sui maior analogia com os problemas analisados?  

 

Profecções e trãnsitos no mês do infarto. 

A nativa infartou em novembro de 2006, portanto a profecção estava na casa 
seis do mapa natal. A lua está lá, em péssimo estado cósmico, e é dispositada 
pelo nosso regente do ano, o nada amigável Saturno. No momento em ques-
tão, poderíamos ver se houve algum trânsito poderoso sobre a casa seis que 
daria mais confirmações. Também soube que o mês seguinte ao infarto, entre 
23 de novembro e 23 de dezembro, foi muito ruim para a saúde. Os trânsitos 
podem ajudar nesse sentido. 

                                                 
3 É importante não se esquecer das casas que júpiter rege no sistema de signos 
inteiros. No mapa natal ele rege o oitavo signo, apresentando fator preditivo na 
questão da morte também. 



 

Figura 3 - Marte em trânsito quadrando o ascendente, Saturno em trânsito na casa 
um e o Retorno Lunar na 6 mostram o prejuízo da saúde e especificam os dias 
mais perigosos do mês em questão. 



Os trânsitos dão o timing para eventos mostrados pelas técnicas mais 
importantes. Somente em função disso que eles devem ser analisados. E aqui 
vemos três indicações de perigo para a Saúde: 

1. Um retorno lunar, reforçando os significados da casa seis; 
2. Marte, regente da casa oito, fazendo quadratura com o ascendente; 
3. Saturno em Leão, iniciando seu trajeto na casa oito.  

Saturno, regente do ano, transitou por Leão durante o período do infarto. 
Seguindo a regra proposta nos artigos acima, se o ascendente encontra o 
regente do ano via trânsitos antes de se encontrar com o regente natal, o 
evento prometido pode acontecer. No caso, Néria encontrou Saturno em 
trânsito quando a profecção atingiu a casa 12 do mapa natal, período com-
preendido entre 23 de abril e 23 de maio. Resta-nos interrogar a nativa para 
sabermos de alguma intercorrência de saúde nesse mês. 

 

Direções primárias 

Direção Aspecto Natal Data 

G # E 27 Sep 2006 

G < O 14 Nov 2007 

G ! B 26 Nov 2008 

As direções acima representam perigo de vida a paciente. Marte rege a casa 
oito, e saturno a seis, encontrando-se posicionado na oito. A lua e a parte da 
fortuna normalmente são escolhidas para serem  Hylegs4 em mapas noturnos. 
A lua não poderia ser Hyleg por estar cadente, mas representa doença pela 
sua posição na casa seis. Saturno é o planeta assassino (veja adiante). A dire-
ção do Hyleg a um maléfico representa a data da morte aproximada, mas uma 
direção como essa, de um planeta maléfico a outro que represente doença, 
pode ser fatal. 2008 pode ser um ano difícil para ela. 

 

 

 

 

                                                 
4 O Hyleg é o lumiar ou ponto que dá um quantum indeterminado de vida, a ser 
restrito pelo Alcocoden, outro planeta na carta natal. A análise do estado cósmico 
do Alcocoden nos permite calcular quantos anos a pessoa viverá. Apesar de não 
especificar o tempo de vida do nativo, o Hyleg em técnicas preditivas pode nos dar 
a Data aproximada da morte pela sua direção a maléficos, ou ao planeta assassi-
no, que veremos a seguir. 



Cálculo do planeta assassino, de acordo com Robert Zoller 

Os astrólogos da era medieval usavam longas listas de cálculos para saber o 
planeta que mais tinha relação com algum assunto no mapa. Essas listas po-
dem ser chamadas de “cálculos de Almuten5”.  

Em se tratando de estipular a data da morte, o planeta que mais honras tiver 
nesse assunto será o responsável por demarcar uma data aproximada do óbi-
to, além de tecer considerações sobre a qualidade da morte do nativo: será ela 
muito sofrida? Demorada? Em terra estrangeira? Dentro de sua casa? Por arma 
branca? São perguntas como essa que o astrólogo medieval procurava res-
ponder. 

O Almuten da morte também recebe o nome de planeta assassino. Este pla-
neta pode ser qualquer um do mapa natal. Não importando se é benéfico ou 
não, o aspecto que esse astro fizer com o doador de vida, o Hyleg, pode nos 
fornecer a pista da data do óbito.  

A lista a seguir é retirada do curso de astrologia medieval de Robert Zoller, e 
se baseia numa compilação das listas de almutens efetuadas por dois astrólo-
gos medievais, Guido Bonatti6 e Abu Ali Al khayyatt7. 

Pontos envolvidos Ponto e 
Grau B C D A E F G 

Ascendente 22e31    5,3 1 3,2 3 
Regente do 
Ascendente 

A 01j34 3  3,2  4,3 1 5 

Parte da Morte 11c08  5,3    3 3 
Regente da Parte da 
Morte 

C 13i29 1  2 3  5,3 3 

Quarta casa 02i22    3  5,3 3 
Regente da Quarta 
Casa 

F 28k56 1 3   2 3 5,3 

Oitavo signo a partir 
do Sol 

24d45 5,3  3  3 4  

Regente do oitavo 
signo solar 

B 26j33 3  3 1 4,3  5,2 

Planetas na casa 8 G 11a18   2 4,3,1 5 3 3 
TOTAIS  16 11 15 23 25 35 35 

Júpiter e Saturno competem pelos significados de morte. Aqui não interessa 
saber qual efetivamente ganha a disputa, por que os dois podem ser perigosos 
em aspectos com o Hyleg. Para sabermos quando a nativa corre perigo, preci-
samos saber quem é o Hyleg. 

                                                 
5 Almuten ou Almutem significa, em árabe, “o eleito”, e é o planeta que mais “hon-
ras” tem em determinado assunto da vida do nativo. O seu julgamento nos permite 
tecer conclusões gerais sobre um determinada área da vida. No caso do estudo, 
vamos eleger um Almuten dos significadores de morte. 
6 Guido Bonatti, Líber Astronomiae, tradução inglesa de Robert Zoller. 
7 Abu Ali Al Khayyatt, The Judgements of the Nativities, tradução para o ingles de 
James H. Holden. 



A escolha do Hyleg8. 

No mapa da paciente, tanto o Sol quanto a Lua estão no sexto signo, e portan-
to não podem ser escolhidos como Hyleg. O Ascendente se candidata, então, 
a doador de vida9. Agora precisamos saber que planetas estão em aspecto com 
ele. 

Dentre todos os planetas que aspectam o Ascendente, Júpiter é o que possui 
mais dignidades nele. Ele se encontra angular e em sua triplicidade, então não 
seria má escolha para Alcocoden. 

Os anos maiores de júpiter são 79. Ele recebe uma quadratura de marte, e 
como marte está em bom estado cósmico10 retira-se desse total um terço dos 
anos menores de marte, 5 anos. Mercúrio está em sextil com o alcocoden, 
mas por estar fraco, ele dá apenas 76 dias a mais de vida. Conclui-se que a 
paciente tem uma expectativa de 74 anos, 2 meses e 6 dias.  

 

A direção fatal   

Sem retificar o mapa, há uma direção primária do Ascendente em oposição a 
mercúrio no dia 6 de Fevereiro de 2012. Mercúrio está na casa quatro, co-
nhecida como o “fim da vida”. Em 2012 ela terá completado seu quantum de 
vida, atingindo 74 anos. Não sou muito a favor de se estabelecer uma data 
exata, já que nada em astrologia tem esse grau de precisão. Por ora, me atrevo 
a dizer que 2012 pode ser um ano perigoso para a saúde dela. Esperemos que 
ela passe bem por 2008, ano que também traz uma direção primária igual-
mente perigosa (saturno dirigido entra em conjunção com a lua). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 No site http://www.astrologiamedieval.com você encontrará todos os procedimen-
tos necessários para a escolha do Hyleg. 
9 Isto porque o mapa é conjuncional, ou seja, a pessoa nasceu após a lua nova. 
10 Marte está oriental, angular por signos inteiros, em seu domicílio, e o mapa 
noturno, manifestando suas melhores características.  

http://www.astrologiamedieval.com/


Conclusões 

Como poderemos encontrar o tempo certo de um evento? Infelizmente, es-
tamos constatando eventos após o fato. Esse exercício não invalida as técni-
cas, uma vez que encontramos evidências clássicas de perigo a saúde, numa 
época onde a nativa realmente estava com problemas sérios. O astrólogo não 
“forçou a barra” em tempo algum, coisa comum em astrologia: às vezes, cer-
tos autores querem “empurrar” ao leitor afirmativas que não tem relação al-
guma com a verdadeira natureza dos planetas! 

No caso de Néria, se seguíssemos as regras desde o início, acharíamos prog-
nósticos condizentes com seu momento de vida? Eu me arrisco a dizer que 
sim. Existe uma regra não apontada por mim desde o início do artigo, mas ela 
é ensinada no curso de astrologia medieval: devemos perceber os meses 
nos quais a profecção do Ascendente entra nos signos do regente anual.  
Eles indicam quando os eventos podem acontecer. No caso da nativa, 
Saturno era o regente do ano, por posição na casa oito. Capricórnio e Aquário 
são, portanto, os signos de maior perigo para a saúde da nativa, como real-
mente aconteceu11.  

As direções primárias são o método mais preciso em astrologia medieval, mas 
por contar com a retificação do horário de nascimento, pode ter uma margem 
de erro considerável. Um ano de vida equivale a quatro minutos do horário 
de nascimento.  

O Hyleg e o planeta assassino são pontos importantes em previsões de morte 
e saúde, mas a data do óbito pode ser dada por apenas um deles com outro 
planeta maléfico da carta. Não é necessário haver um aspecto do planeta as-
sassino com o Hyleg para demarcar a morte – esta pode ser representada por 
aspectos do planeta assassino ou do Hyleg com os regentes das casas mais 
difíceis da figura – a casa oito, seis, doze e quatro. 

 

                                                 
11 Libra poderia estar envolvido, pois é a exaltação de Saturno. 
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