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Está mentalmente confuso, tem dificuldade em encontrar a palavra 
correcta para se exprimir, seja em que circunstância for. 
 
 Dor de cabeça reumatismal que sobrevem no tempo frio e húmido. 
 Nevralgias faciais causadas também por frio húmido. 
 
 Conjuntivite por humidade. 
 
 Dores de ouvidos que se mantêm durante praticamente toda a noite e 
que cessam de manhã. Impedem o sono e são consequência da exposição 
ao frio húmido. 
 
 Sede de bebidas frias. 
 Anorexia. 
 Diarreia precedida por dores periumbilicais, depois de ter apanhado 
frio num lugar húmido ou após a supressão repentina de uma erupção. 
Fezes aquosas, amarelas ou mucosas e escuras. Pela passagem do tempo 
quente ao tempo frio. 
 Diarreia com vómitos durante a evacuação. 
 
 Quando chove, o nariz fica entupido, seguindo-se-lhe abundante 
coriza. 
 Na passagem do calor ao frio húmido, tosse seca, rouca. 
 
 Incontinência de urina em tempo de chuva. 
 As regras são suprimidas pelo frio húmido. 
 
 Dores articulares que surgem repentinamente por mudança de tempo. 
 Lumbago depois de um resfriamento. 
 Reumatismo causado ou agravado por exposição ao tempo chuvoso, 
húmido, frio ou a uma mudança brusca de temperatura – do calor para o 
frio – . 
 Reumatismo que alterna com diarreia. 
 
 A pele é delicada, extremamente sensível ao frio e está sujeita a 
inúmeras erupções, especialmente a urticária. 
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 Urticária generalizada, sem febre, consequência do frio húmido. 
Quando o paciente coça, a erupção queima, agravando pelo calor e 
melhorando pelo frio. 
 Verrugas grandes e lisas, na face e nas mãos. 
 Problemas de pele que pioram estando descobertos.  
 
 Aumento do volume dos gânglios cervicais, axilares e inguinais, 
como consequência do tempo frio e húmido. 
 
 

AGRAVAÇÃO: pelo frio em geral; pelo ar frio; ar frio e húmido; 
pelo resfriamento brusco do corpo quando se sua; à tarde; à noite; 
pelo repouso; pela supressão das regras; pelas erupções; na Lua 
minguante; no Outono. 

 
MELHORA: pelo tempo seco; pelo calor em excesso; pelo 
movimento. 
 
 
 
 
 

Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site, 
www.homeoesp.org  - Livros online » Matéria Médica dos Principais 
Medicamentos Homeopáticos, os estudos de três homeopatas de renome, 
que qualificámos como o A, B, C da matéria médica homeopática: 

- Allen, Henry Clay 
Keynotes 

  - Boericke, William 
   Matéria Médica 
  - Clarke, John Henry 
   Dictionary of Practical Materia Medica 
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