RHUS TOXICODENDRON
Imerso em tristeza, ansioso, chora sem saber porquê.
Tem aversão a ficar em casa. Andar ao ar livre melhora
consideravelmente o seu estado.
É um agitado. Agita-se dia e noite, mudando de posição e de lugar de
modo a aliviar as dores que o atormentam. Não pode ficar muito tempo na
mesma posição.
Apreensivo à noite. Tem medo de morrer envenenado. Não consegue
ficar na cama.
Tem um sono pouco reparador. Sonha com grandes exercícios, com
grandes esforços físicos, que executa duramente o seu trabalho de todos os
dias.
Acorda encurvado.
Agitado. Não consegue permanecer na cama. Irritabilidade. Inquietude.
Agitação durante o dia e à noite. Cansado da vida. Ideias suicidárias sem
coragem de realização. Chora sem motivo. Fadiga. Esgotamento psíquico.
Andar ao ar livre melhora-o. Medo da morte. Medo de ter uma doença
grave ou incurável. Angústia. Memória deficiente.
Tem vertigens quando está de pé ou caminha.
Dores que melhoram pelo movimento e agravam pelo repouso.
Sente a cabeça pesada. Tem a impressão de estar embrutecido.
Rosto vermelho e inchado.
As pálpebras aglutinam-se, fecham-se, estão rígidas, paralisadas.
Herpes do lábio inferior e ao redor da boca.
Língua seca, dorida, coberta por uma camada esbranquiçada ou
escura, com um triângulo vermelho na ponta e marcada dos dentes.
Garganta seca. Sede.
Inflamação das parótidas e das glândulas submaxilares.
Tem um gosto amargo na boca.
Deseja leite frio.
Diarreia aquosa, cor de tijolo.
Grande sensibilidade ao ar.
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Tosse seca, durante um arrepio ou ao tirar as mãos para fora da roupa
da cama.
Gripe com inflamação da garganta.
O escroto e a vulva estão inchados, avermelhados. Prurido dos
genitais.
Reumatismo, torcicolo, lumbago.
Sensação de quebra na região lombossacra, com rigidez intensa, que
agrava estando sentado e melhora pelo movimento contínuo.
Rigidez dolorosa dos membros, que agrava de manhã. Os primeiros
movimentos aumentam a dor, mas a continuidade melhora; é como se o
paciente se desenferrujasse.
Dores dilacerantes nos tendões que agravam pelo frio húmido.
A pele fica dorida no contacto com o ar frio.
Pele vermelha com erupções vesiculosas ardentes e pruriginosas.
Eritema.

AGRAVAÇÃO: pelo tempo frio, húmido e chuvoso; depois de se ter
molhado, em especial quando está suado; à noite, em especial por
volta da meia noite; pelo repouso; estando deitado sobre o lado
dorido.
MELHORA: no tempo quente e seco; pelo movimento, continuando
a mover-se; mudando de posição; deitado numa esteira ou cama
dura, no chão; pela massagem e fricção; por aplicações quentes.

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
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- Clarke, John Henry
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