COLOCYNTHIS
Muito irritável. Encolerizado, arremessa tudo o que tem nas mãos.
Impaciente.
Tudo o encoleriza.
Facilmente colérico. Irritável. Triste. Abespinha-se com tudo. Nunca
está satisfeito.
As dores de Colocynthis são dilacerantes, violentas, como
consequência de uma injúria, de uma cólera, agravando sempre que o
paciente se estende e melhorando pela pressão e pela flexão. O doente está
extremamente agitado. O paciente curva-se para a frente ou comprime
fortemente a parte dorida, de forma a aliviar a dor.
Quando vira a cabeça rapidamente, sobretudo para o lado esquerdo, é
acometido de vertigens.
Nevralgias da face, com calafrios à esquerda.
A boca tem um gosto bastante amargo.
Abdómen distendido e dorido. Dores violentas, com cãibras
cortantes, como se o intestino estivesse a ser prensado, que melhoram pela
pressão fortemente exercida.
Dores periumbilicais, angustiantes, que obrigam o paciente a dobrarse em dois, como consequência directa de uma cólera, injúria, ingestão de
coisas indigestas ou após ter apanhado frio.
Cólicas com ou sem diarreia. Apendicite. Volvo.
Diarreia que se segue à ingestão de bebidas e alimentos. Fezes
gelatinosas, por vezes com sangue.
Necessidade frequente de urinar.
Forte dor no ovário esquerdo, obrigando a doente a dobrar-se em
dois.
Cãibras nos membros.
Ciática com dor ao nível da anca, como se esta estivesse comprimida
por talas de ferro. O doente deita-se sobre o lado dorido.
Ciática esquerda, que melhora pela flexão da perna, deitando-se
sobre o lado dorido, pressão intensa e calor, agravando estendendo-se, ou
pelo contacto, por mais leve que seja.
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AGRAVAÇÃO: pela cólera, indignação, injúrias; à tarde ou à noite;
estendendo-se; pelo queijo que agrava as cólicas.
MELHORA: ao dobrar-se em dois; pela pressão forte e dura; pelo
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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