CINCHONA OFFICINALIS
(CHINA)
Segundo Robert Dufilho, “Os Sintomas Mentais em Homeopatia”,
Andrei, este é um grande medicamento em que pensaremos no caso de
acidentes graves que provocaram hemorragias ou perda de líquidos
orgânicos.
Esgotamento físico. Anemia profunda com extrema palidez do rosto.
Apático, indiferente, melancólico. Depressão que surge após
hemorragia. Desencoraja-se facilmente, perdeu o gosto de viver, mas faltalhe coragem para se suicidar.
É um hipersensível aos ruídos.
Hipersensibilidade do sistema nervoso.
Tem medo das correntes de ar.
Debilidade, tremores. Aversão pelo exercício físico.
Sonolência durante o dia. Insónia depois da meia noite.
Sono pouco reparador, agravando depois das 3 horas da manhã.
Dores dilacerantes nas articulações ou nos ossos, obrigando o
paciente a mover-se continuamente.
Dores periódicas que retornam regularmente e em regra à meia noite.
As dores agravam pelo menor contacto e melhoram pela pressão
forte.
Febre: calafrios e calor sem sede. Suores com muita sede. Suores
nocturnos que esgotam o paciente.
Febre intermitente, quotidiana, nunca à noite e sempre sem sede.
Dor de cabeça pulsátil, batimento intenso das carótidas, com a
sensação de que a cabeça vai estourar, agrava sentado ou deitado e melhora
em pé ou caminhando.
A face está pálida.
Os olhos apresentam-se encovados com olheiras azuladas.
Zumbidos nos ouvidos.
Gosto amargo.
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Sede por grandes quantidades de água fria.
O abdómen está muito distendido.
Flatulência que origina cólicas, que agravam por ingestão de frutas, à
noite e depois de ter comido, retornando periodicamente e que melhoram
quando o paciente se dobra em dois.
Desejo de coisas ácidas.
Diarreia indolor, depois das refeições ou à noite, com expulsão de
muitos gases, a que se segue um período de muita fraqueza. Diarreia por
comer frutas e diarreia de Verão.
Evacuações amareladas, abundantes. As fezes contêm alimentos mal
digeridos.
Hemorragia intestinal.
Cólicas hepáticas. Fígado grande e sensível ao toque.
O baço, inchado, está dorido.
Sensibilidade às correntes de ar.
Hemorragias das mucosas ou dos orifícios, com sinais evidentes de
anemia, tais como, desmaio, palidez, frio corporal, que duram bastante
tempo.
Tendência aos edemas localizados nas extremidades.
Antes das regras, pressão nas virilhas e no ânus. Durante as regras
que são demasiadamente adiantadas e abundantes, saindo o sangue em
coágulos negros, com dor, peso no baixo ventre com distensão abdominal.
Tremores dos membros inferiores que estão fracos, principalmente
os joelhos.
Uma mão está fria como gelo, enquanto que a outra está quente.
A pele é extremamente sensível, mas suporta melhor a pressão forte
que um contacto leve.

AGRAVAÇÃO: pelo menor contacto; por correntes de ar; à noite;
depois das refeições; a cada dois dias; pelas emoções; pela perda de
líquidos vitais.

MELHORA: por pressão forte; ao se dobrar em dois; por um chá
quente.
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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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