
 PETROLEUM 
 
 
 
 

Em situações de sono ou de delírio, pensa que alguém está deitado 
perto de si. Levanta-se e quer sair rapidamente da cama. 

Na presença de febre, surgem inúmeras ilusões e alucinações. 
Ilusão de que alguém o persegue, que anda atrás de si.  
Tem a sensação ou ilusão de duplicidade: que ele mesmo é duplo, 

que uma das suas pernas é dupla. 
Discutidor. Quezilento. 
Desperta com mau humor. 
Colérico. 
Humilhação. 
A cólera e a humilhação causam-lhe dor de cabeça occipital. 
Irritabilidade. 
Nervoso. 
Susceptível, encolerizando-se. 
Ansiedade, medo do futuro. Pensa e tem medo da morte. 
Impressionável. Assusta-se com facilidade. 
Uma simples constipação fará com que pense que vai morrer. 
Organizado. Arrumado. 
Pensa intensamente que está perto da morte. Por via desse facto 

ultima com urgência todas as coisas para deixar tudo resolvido antes de 
morrer. 

Por vezes padece de fraco sentido de orientação espacial. Perde-se 
nas ruas que conhece. 

 
Vertigens quando se levanta, quando anda de automóvel, de comboio 

ou de barco, melhorando quando fecha os olhos e quando repousa. 
 
Cefaleia na região occipital, por vezes acompanhada de náuseas e 

vertigens. 
 
Audição diminuída. 
 
Dentes com tártaro. Gengivas inflamadas. 
 
Língua branca com manchas amarelas. 
Hálito com odor a alho. 
Aversão à carne, alimentos do tipo gorduroso e couves. 
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Sede intensa de cerveja. 
Fome canina, em especial depois de evacuar. 
 
Náuseas ao andar de carro, comboio ou barco. 
 
Diarreia durante o dia. 
Diarreia de pois de ter comido couve. 
Hemorróidas ardentes. 
 
As narinas apresentam ulcerações e têm crostas. 
Epistaxe. 
 
Os órgãos genitais estão sempre húmidos. Suores. 
Herpes e eczema do escroto. 
 
Pele seca, rugosa, espessa, com fissuras. 
Erupções exsudantes. 
 
Transpiração abundante, de mau odor. 
 
 
AGRAVAÇÃO: pela mudança de tempo; no Inverno; andando de 
carro; antes e durante uma tempestade; pelas emoções. 
 
MELHORA: pelo repouso; no calor. 
 
 
 
 
 

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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