NATRUM SULPHURICUM

Profunda melancolia. Acessos de tristeza mais marcantes durante a
manhã. Inquietude matinal que melhora depois do almoço.
Ansiedade pelo futuro.
Humor variável. Distúrbios mentais por traumatismos.
Irritável de manhã, inquieto antes do pequeno almoço, contente
depois de evacuar.
Crises de cólera.
Crises de mania que agravam quando o tempo muda e quando
chove.
Deprimido, cansado da vida, tem de se controlar para não se suicidar.
A música entristece-o.
O paciente sente profundamente todas as mudanças de tempo, do ar
seco ao húmido. O ar do mar é-lhe intolerável.
Sensível e irritável. Está praticamente impossibilitado de pensar.
Detesta que lhe falem e não quer falar com ninguém.
Medo das multidões, das pessoas, do demónio.
Perturbações mentais que surgem na sequência de um traumatismo
craniano, de pancadas na cabeça.
Meningite cérebro-espinhal. Dores violentas na base do cérebro.
Espasmos com irritabilidade e delírio.
Dor nos olhos à tarde, quando o paciente lê com luz eléctrica.
Sensação de peso nas pálpebras.
Pálpebras granulosas.
A língua está coberta de espessa camada, de cor cinza, escura ou
esverdeada.
Dor de dentes que melhora pelo ar fresco e pela água fria.
Gosto amargo na boca.
Perda do apetite.
Flatulência abdominal em excesso, com cólicas e diarreia. As dores
agravam depois do pequeno almoço. O paciente não consegue expelir o
gás.
Náuseas e vómitos ácidos, biliosos.
Necessidade imperiosa de evacuar.
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Diarreia que surge repentinamente depois do pequeno almoço, que
agrava no tempo húmido. Evacuação em jacto, aquosa, barulhenta com
emissão de gás, de cor amarelada. Diarreia dos que vivem ou trabalham no
subsolo.
Fígado dorido e aumentado de volume, agravando quando o paciente
se deita do lado esquerdo ou usa roupas apertadas. Icterícia com febre.
Coriza crónica.
Epistaxe durante as regras.
Tosse forte, com expectoração espessa, filamentosa, esverdeada.
Pneumonia; parte inferior do pulmão esquerdo.
Tosse com dor no braço esquerdo que agrava à noite e obriga o
paciente a sentar-se segurando o peito com as mãos.
Dispneia. O doente sente necessidade de respirar profundamente
quando o tempo está húmido ou nebulado.
Asma das crianças que surge sempre que o tempo está húmido.
Asma com estertores mais acentuados na base esquerda, que agrava
pela mudança de tempo, pela humidade e à beira mar.
Anemia que resulta da falta de exercício ao ar livre e de luz.
Gonorreia. Corrimento espesso, indolor, amarelo esverdeado.
Tendência às verrugas: couro cabeludo, rosto, pálpebras, peito,
genitais, ao redor do ânus.
Condilomas.
Perturbações cutâneas periódicas. As doenças de pele reaparecem
todas as Primaveras.

AGRAVAÇÃO: pela humidade; tempo húmido; humidade das casas;
à beira mar; estando deitado do lado esquerdo.
MELHORA: tempo seco e quente; pela pressão; ao mudar de
posição; sentando-se – tosse –.

Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site,
www.homeoesp.org - Livros online » Matéria Médica dos Principais
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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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