TUBERCULINUM
Está extremamente fraco. Deseja constantemente mudar de lugar,
não se sentindo bem em parte alguma. É o “Imperador” do movimento.
Deprimido, desencorajado, atormentado, taciturno.
Irritado quando acorda.
Passa a vida a queixar-se.
Sobressaltos quando adormece.
As dores são erráticas. Os sintomas também. Ora é atingido um
órgão, ora outro. Os padecimentos começam e terminam bruscamente.
Dor de cabeça dos estudantes que agrava pelo trabalho mental.
Ulcerações da córnea.
Treçolhos de repetição, em especial na pálpebra superior do olho
direito. Doem bastante e segregam pus esverdeado.
Mau hálito.
Desejo de leite frio.
Intumescimento crónico das amígdalas.
Emagrece não obstante coma bem.
Diarreia imperiosa pelas cinco horas da manhã. Evacuações aquosas,
fétidas, escuras, expulsas em jacto.
O paciente tem uma grande sensibilidade ao frio. Basta-lhe inspirar
ar frio para se constipar.
Corizas de repetição com espirros, dores de dentes e ouvidos.
Rouquidão.
Tosse irritante, em especial à noite, com dores que irradiam aos
braços.
Precisa de respirar ar fresco.
Pneumonia. Broncopneumonia infantil.
Palpitações de manhãzinha.
Tem dificuldade em urinar, devendo fazer um esforço durante a
evacuação para o conseguir. A urina sai turva, cheirando a feijões cozidos.
Cistite crónica.
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Regras muito adiantadas, abundantes, longas, a cada vinte dias.
Dores nas vértebras lombares que se irradiam às pernas e agravam
pela pressão.
Tem a sensação de que as roupas estão húmidas nas costas.
Pequenos pontos bronzeados na pele.
Transpira facilmente.

AGRAVAÇÃO: pelo exercício; de manhã; ao cair da noite; na cama
no princípio do sono; às três horas da manhã – suores e diarreia – ;
no tempo húmido e frio; num quarto fechado.
MELHORA: ao ar livre; pelo repouso.

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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