APIS MELLIFICA
O paciente Apis é uma pessoa triste, melancólica, chorosa.
Choraminga sem saber porquê, sem qualquer causa aparente, apresenta-se
abatido, desencorajado.
É irritável, ansioso e difícil de contentar. Os seus movimentos
apresentam uma certa descoordenação: os objectos que segura nas mãos
caem facilmente. Tem uma sensibilidade extrema ao toque.
As crianças emitem gritos súbitos e agudos durante o sono ou ao
acordar.
Grito encefálico. Nos estados críticos, agudos, o doente pode ter
convulsões, a cabeça girar de um lado para o outro, afundando-a no
travesseiro, gritar e entrar em coma.
Não consegue dormir por agitação nervosa.
Desconfiado. Ciumento.
Irritabilidade. Apatia, indiferença com depressão. Vontade de chorar.
Dificuldade em pensar com clareza. Descoordenação dos pensamentos.
Deixa cair os objectos que transporta nas mãos. Quando está doente agita a
cabeça de um lado para o outro e afunda-a no travesseiro. Como em quase
todos os venenos, podem coexistir em Apis duas fases: uma de
irritabilidade e excitação e outra de depressão. Tem medo de ser
envenenado. Teme a morte iminente. Medo de ter uma apoplexia. Qualquer
coisa o atormenta. Tem a sensação de que vai morrer. Desespero sem razão
plausível. Sonha que voa. Os sintomas mentais são muitas vezes
acompanhados de transtornos cardíacos, tais como, palpitações, opressão e
dor no coração.
As dores são violentas, queimantes, picantes, penetrantes como
agulhas, fazendo lembrar a ferroada da abelha ou da vespa, estendem-se a
todo o corpo e percorrem-no bruscamente de um lado ao outro. Agravam
pelo calor e pelo repouso e melhoram pelo frio e pelo movimento.
Febres intermitentes, paludismo; calafrio às 15 horas, com sede,
agravando pelo calor.
Pálpebras inchadas e vermelhas, com lacrimejamento queimante.
Todas as doenças oculares com edema. Edema das pálpebras como
um papo intumescido, mais significativo ao nível das inferiores.
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Inflamação aguda da garganta, que fica vermelha por dentro com
sensação de constrição e dores picantes e ardentes que agravam pelo calor.
Edema do véu do palatino e da úvula.
Edema da glote. Sufocação que agrava num ambiente quente.
Ausência de sede nas anasarcas e ascites.
Distensão do abdómen com sensibilidade extrema ao menor
contacto.
Diarreia dos alcoólicos. Diarreia todas as manhãs. Fezes que são
expulsas involuntariamente como se o ânus estivesse completamente
aberto.
Ausência de sede nas doenças renais.
Incontinência urinária com cistite. Dores fortes, queimantes, ao
urinar. Desejos frequentes, mas pouca abundância de urina, poucas gotas.
Micção difícil das crianças.
Amenorreia das jovens com sintomas cerebrais e da cabeça, que
surge após um susto ou emoção forte.
Dismenorreia com dores ardentes e picantes nos ovários, em especial
no direito, melhorando por aplicações bastante frias.
Tendência a abortar no princípio da gravidez.
Reumatismo articular em que a articulação apresenta um aspecto
inchado, de cor rosa e é muito sensível ao toque. As dores são violentas,
picantes e ardentes, agravando em ambiente quente e melhorando por
aplicações frias ou geladas.
Reumatismo articular agudo. Reumatismo infeccioso.
Edemas de constituição rápida, rosados, translúcidos, por vezes
vermelho brilhante, com dores picantes, ardências e prurido. Agravam pelo
calor local.
Edema das mãos e dos pés.
Inchações pálidas e cor de cera.

AGRAVAÇÃO: pelo calor; num quarto quente ou fechado; pelo
toque; a pressão, após ter dormido; depois do meio dia; à noite; pela
humidade.
MELHORA: ao ar livre; pelo banho frio; por aplicações frias; ao
molhar as partes afectadas com água fria; descobrindo-se; durante o
dia; ao ficar de pé.
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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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