IODUM

Iodum está sempre preocupado. Inquieto e ansioso.
Grande fraqueza. Falta-lhe a respiração quando sobe escadas.
Tem pressentimentos de que algo muito desagradável lhe vai
acontecer. Está sempre à espera de catástrofes e más notícias.
Agita-se incessantemente. Não consegue estar quieto, muda de um
lugar para outro constantemente.
Está sempre com calor.
Marasmo infantil.
Agitação. Não consegue estar parado. Está sempre em movimento,
mudando de lugar. Atarefado, mas sem lógica nas acções. Gosta de
trabalhar; necessita de trabalhar. Prefere o trabalho físico. Aversão ao
intelectual. Memória débil. Preocupado. Inquieto. Ansioso. A ansiedade
agrava pelo repouso e melhora quando se movimenta. Ideias fixas. Medo e
maus pressentimentos. Irrita-se e fica ansioso quando a comida não está
pronta a horas certas. Violento. Impulsos de violência, podendo chegar a
impulsos homicidas. Está sempre com calor. Não dá importância a
sintomas graves: negligencia-os.
Aftas e ulcerações da mucosa bucal.
Não consegue saciar a sua fome, que o persegue continuamente.
Deve comer quase todas as horas. Caso não coma, fica irascível, irritado,
ansioso. Melhora enquanto come, depois de comer, com o estômago cheio.
Apesar de comer muito e com uma constância anormal, emagrece de
forma visível e progressiva. Perde constantemente peso.
Diarreia que o fatiga, cor de leite, espumosa e gordurosa, que agrava
de manhã e depois de ter bebido leite.
Prisão de ventre. Quer fazer mas não consegue, melhorando quando
bebe leite frio.
Coriza seca no interior dos edifícios. Ao ar livre, corrimento aquoso,
ardente.
Rouquidão com dor na laringe.
Tosse seca, rouca, crupal, que agrava no tempo húmido e quente.
Pneumonia que se alastra rapidamente.
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Ao menor exercício tem palpitações. Sensação de aperto no coração,
como se estivesse comprimido por uma mão de ferro.
Ansiedade precordial, que faz com que o paciente mude
constantemente de posição.
Dor no ovário direito.
Fraqueza durante as regras.
Leucorreia crónica, abundante, mais abundante no momento das
regras, irritante, corrosiva. A roupa íntima chega a ficar queimada.
Seio atrofiado com pontos duros.
Vómitos da gravidez.
Cancro do colo do útero. Dores abdominais cortantes.
Hipertrofia e endurecimento das glândulas, nomeadamente, tiróide,
glândulas mamárias, dos ovários, testículos, útero, próstata, gânglios
linfáticos sobretudo do pescoço.

AGRAVAÇÃO: pelo calor; num quarto ou aposento quente; estando
demasiadamente agasalhado ou coberto; agasalhando a cabeça; pelo
tempo húmido; pela tempo húmido quente.
MELHORA: ao ar frio; lavando-se com água fria; caminhando;
comendo.

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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