NITRICUM ACIDUM
O paciente é extraordinariamente irritável. Não suporta o menor
incómodo. Colérico e rancoroso.
Ansiedade constante como resultado de cansaço mental e físico, pela
morte de um amigo.
Deprimido e ansioso ao fim da tarde.
Desespera-se com a sua doença. Pensa sem cessar nos padecimentos
passados.
Todos os seus padecimentos, físicos ou mentais, melhoram andando
de carro.
Sensação de lasca de madeira enfiada na carne seja qual for a região
afectada.
Cansado da vida. Medo da morte. Depressão à noite. Desespero na
cura. Não se interessa nem tem prazer em coisa alguma. Obsessão
relativamente à sua doença. Ódio. Rancor. Hostil. Teimoso. Não gosta de
ser consolado. Irritabilidade. Tremores. Cólera. Prostraçaão mental.
Indiferença total. Tédio da vida. Agrava à noite. Sensível aos ruídos do
exterior, da rua. Melhora o estado mental quando se movimenta de
automóvel. Mau-humor. Não suporta o mais pequeno aborrecimento. É
agressivo quando faz perguntas.
Dor de cabeça como se esta fosse fortemente apertada por uma faixa.
Não suporta a pressão do chapéu, que lhe causa enxaqueca.
Estalos nos ouvidos quando come.
Ouve mal, melhorando quando anda de comboio ou de carro.
Comissuras dos lábios ulceradas, com gretas e crostas.
Língua amarelada com pequenas vesículas ardentes, que doem ao
menor toque.
Dor intensa como se uma lasca de madeira estivesse enterrada na
garganta.
Desejo de comidas picantes. Fome intensa.
Tem dores durante a evacuação, mesmo que de fezes moles, que
persistem horas depois da consumação. Dor que dá a sensação de que o
ânus está fissurado.
Hemorróidas procidentes, sensíveis ao toque.
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Ponta do nariz vermelha e dorida.
Tosse crónica, seca. Tosse que volta todos os anos no Inverno. Tosse
durante o sono.
Urina pouco abundante, com odor forte, de urina de cavalo.
Ulcerações na glande, condilomas e vegetações, que sangram com
facilidade.
Hemorragias uterinas.
Estalos nas articulações quando caminha.
Feridas ulceradas durante longos períodos, sem cura e que sangram
ao mais leve contacto. Dores picantes, como por lasca de madeira.
Condilomas.
Verrugas grandes, pedunculadas, húmidas, nas costas das mãos, que
sangram quando as lavam e que provocam dores picantes.
Suores irritantes. Suores fétidos dos pés. Suores nocturnos.

AGRAVAÇÃO: tarde; noite; depois da meia noite; pelo frio; pelas
mudanças de tempo; mudanças de temperatura; pelo ruído; ao
passear; quando desperta; transpirando; caminhando.
MELHORA: andando de carro.

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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