
 
 

 

São Paulo, 29 de março de 2020               

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA (AMHB) 
 
Diante da pandemia deflagrada pelo SARS-CoV-2, apresenta-se a nós, médicos homeopatas brasileiros o compromisso 
e o dever de participarmos, de forma segura, sistemática, responsável e metodologicamente fundamentada, nos 
urgentes esforços de pesquisa em todo o campo da saúde, na busca de estratégias cientificamente amparadas que 
possam contribuir com a melhoria da saúde da população. 
 
Os Homeopatas de todos os cantos do Brasil estão unidos nesse propósito e é o momento de efetivamente 
contribuirmos com a nossa terapêutica. 
 
Há evidências de que, em epidemias, o uso profilático (preventivo) pela população do medicamento homeopático 
corretamente escolhido pode resultar em menores taxas de infecção e uma menor gravidade da doença. 
 
Exemplos recentes e bem-sucedidos no país incluem a experiência com a dengue em 2001 e 20071 em São José do Rio 
Preto/SP, entre 2007 e 2012 em Macáe/RJ2,3 e em Belo Horizonte/MG em 20104. 
 
Devemos ter reserva em dar ao público informações sobre o tratamento de Covid-19 que não esteja devidamente 
fundamentado. Um processo de avaliação séria é necessário antes de podermos dar essas instruções5. 
 
Para tanto, a AMHB constituiu um Comitê para o levantamento de casos confirmados de COVID-19 para verificação dos 
medicamentos mais indicados à pandemia em território brasileiro e, em conjunto uma comissão de pesquisadores, 
realiza também um projeto de pesquisa para ser submetido e validado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). 
 
Assim, a AMHB poderá em uníssono com suas Federadas estaduais e Grupos de Estudo e Pesquisa, em breve, poder 
contribuir e atuar de forma efetiva com as demais especialidades médicas no atendimento aos pacientes nessa 
pandemia, de forma segura e bem embasada cientificamente. 
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