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RESUMO
Considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que assola o
mundo, organizou-se entre médicos homeopatas brasileiros uma comissão denominada
Comissão Brasileira de Homeopatia para o Gênio Epidêmico da Covid-19, com o objetivo de
elaborar um protocolo para identificação do seu gênio epidêmico para subsequente aplicação
na pandemia. O método utilizado foi baseado nas orientações clássicas de Samuel Hahnemann
e James Tyler Kent, com a elaboração e utilização de um questionário padronizado para casos
clínicos ambulatoriais e hospitalares aplicado a doentes sintomáticos e com o teste para Covid19 confirmado. Foi atendido um grupo de doentes e a partir dos principais aspectos clínicos da
doença aguda e dos sintomas homeopáticos da doença Covid- 19, foi elaborada uma
sistematização e análise do padrão e do quadro de sintomas para identificação do gênio
epidêmico. Encontrou-se não um único medicamento, mas um grupo de medicamentos que
correspondem às possibilidades de gênio epidêmico e que possam vir a auxiliar no
acompanhamento e restabelecimento da população/doentes afetados nesta pandemia.
1. INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios em saúde pública é controlar surtos epidêmicos, doenças que
se espalham ampla e rapidamente, afetando muitos indivíduos em uma população ao mesmo
tempo. No desenvolvimento atual do conhecimento médico científico, vacinas, medicamentos
antivirais e antibióticos são os tratamentos convencionais para essas doenças. No entanto,
dificuldades no desenvolvimento de imunizações, bem como em coberturas vacinais, no
controle de mutações virais e no crescente problema de bactérias resistentes a antibióticos estão
problematizando essas abordagens. Nos últimos meses, desde que em dezembro 2019 foi
anunciado o primeiro caso de infecção pelo Coronavírus na China, uma epidemia pelo covidl9
ou 2019-nCoV atingiu todos os continentes, pelo seu alto grau de disseminação e contágio. Esta
doença também denominada 2019 novel Coronavírus, conforme a Organização Mundial de
Saúde (OMS, 2020) é caracterizada por quadro gripal de maior ou menor intensidade, que pode
evoluir para comprometimento pulmonar severo, dependendo de vários fatores como faixa
etária e comorbidades. O tratamento ofertado até o momento é o suportivo, requerendo nos
casos graves medidas de cuidado respiratório com internamento em UTI. O quadro clínico
desenvolvido pelo coronavírus pode evoluir de forma muito grave em organismos predispostos
ou na vigência de inúmeras comorbidades já identificadas e descritas na literatura médica,
podendo levar o doente a êxito letal por insuficiência respiratória ou outras complicações
advindas de fragilidades anteriores, o que ocorre principalmente em idosos acima de 60 anos e
em organismos imunodeprimidos. Efeitos devastadores da pandemia do novo coronavírus
(SARS-CoV-2) mobilizaram a ciência médica mundial no entendimento da fisiopatologia e na
busca de soluções medicamentosas e preventivas. Embora as pesquisas estejam em ritmo
acelerado, esses objetivos ainda não foram alcançados.
A história da medicina homeopática e das epidemias se cruzam desde 1813 quando
Hahnemann enfrentou a epidemia de tifo na Alemanha. Em 1831 alguns locais da Europa foram
assolados pela epidemia de Cólera Asiática e Hahnemann fez o levantamento dos
medicamentos mais eficazes para tratar esta epidemia. A este grupo de medicamentos ele deu
o nome de Gênio Epidêmico, estabelecendo os critérios tanto para suas escolhas como para o
uso dos mesmos medicamentos em cada etapa da epidemia, bem como agentes profiláticos.
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Daruiche (2012) em “A Homeopatia nas Epidemias” faz um levantamento destas
epidemias na Alemanha, França, Espanha, EUA e México, incluindo a gripe espanhola que
dizimou grande parte da população mundial no início do século passado. O resultado deste
levantamento mostrou-se efetivo, comprovando a eficácia da ação homeopática sobre as
populações epidêmicas. A Homeopatia é introduzida no Brasil em 1840 e uma década e meia mais
tarde, por ocasião da epidemia de cólera que assolou o Rio de Janeiro em 1855 mostrou sua
eficácia terapêutica reduzindo consideravelmente a morbimortalidade da população. Nas últimas
décadas tem sido aplicada, com sucesso no Brasil, em epidemias de meningite e dengue
(DARUICHE,2012) e dengue (BAROLLO, 2007).
O conceito de Gênio Epidêmico (GE) foi estabelecido por Hahnemann que traçou
diretrizes semióticas e terapêuticas particulares e próprias para abordar doenças epidêmicas.
Assim como cada paciente individual exibe um conjunto de sinais e sintomas característicos que
o distingue de todos os outros pacientes apesar da mesma doença aguda ou crõnica, cada doença
epidêmica, segundo Hahnemann, "é um fenômeno de caráter único" que deve ser diferenciado
dos surtos anteriores (TEIXEIRA, 2009). Hahnemann observou que após analisar um
determinado número de doentes, emerge uma imagem do quadro patológico da doença, que se
repete ao longo da população acometida e que constitui o perfil essencial da patologia que a
identifica e a torna diagnosticável através de uma “totalidade dos sinais e sintomas
característicos”, uma imagem do conjunto que é definido como “gênio epidêmico”, segundo a
concepção homeopática (TEIXEIRA, 2009). A busca desse quadro completo permite procurar
na matéria médica homeopática o medicamento ou um grupo de medicamentos característicos,
indicado para ser aplicado em todos os pacientes acometidos pelo mesmo surto da doença
(TEIXEIRA, 2009). James Tyler Kent, renomado homeopata americano, também descreveu
um protocolo semiótico para identificar o grupo de medicamentos do GE e enfatiza que, embora
a aplicação do gênio da epidemia na escolha de remédios homeopáticos exija muito trabalho, ela
tem resultados espetaculares (KENT, 2002).
Frente à emergência da pandemia pela infecção pelo vírus Covid-19, frente ao aumento
exponencial de vítimas, a gravidade e a elevada transmissibilidade e letalidade e considerando
que ainda não há tratamento resolutivo estabelecido para a doença (OMS, 2020) este grupo de
médicos se propôs a ampliar as abordagens de cuidado, na busca da identificação e aplicação
do GE homeopático com a intenção de amenizar ou, em um cenário ideal, deter o avanço da
epidemia.
2. JUSTIFICATIVA
Considerando que a Homeopatia apresenta evidências de efetividade nos relatos clínicos
de pandemias na literatura médica, justifica-se pesquisar o Génio Epidêmico e aplicá-lo como
referendado em epidemias anteriores. Para este propósito criou-se uma comissão de homeopatas
para investigação do grupo de medicamentos do Gênio Epidêmico desta epidemia, levando em
consideração que todas as possibilidades de auxílio à saúde devam ser ofertadas à população.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral:
Definir o gênio epidêmico (GE) homeopático da Covid-19 no Brasil, identificando um
medicamento ou o grupo de medicamentos homeopáticos a ele correspondente e a partir disso,
manejar e dar suporte terapêutico aos pacientes com sintomas clínicos da epidemia.
3.2. Objetivos específicos

•
•

Sistematizar informações sobre os quadros clínicos de pacientes acometidos pela Covid19 no Brasil sob o olhar da semiotécnica homeopática em ambulatório e hospitais e
UTI.
Analisar a similitude entre a Covid-19 e os medicamentos homeopáticos.

4. MÉTODO
A definição dos medicamentos homeopáticos que correspondam ao GE da COVID-19
seguirá as orientações metodológicas apresentadas por James Tyler Kent em “Lições de
Filosofia Homeopática” (KENT, 2002), e de Hahnemann nos parágrafos 100, 101, 102 e 241 do
Organon (HAHNEMANN, 1995) e nos Escritos Menores (HAHNEMANN, 2006). A seguir
está descrito o resumo esquemático das orientações de Kent (2002) que serão posteriormente
desenvolvidas passo a passo.

-

Observar cuidadosamente cerca de 20 casos;
Registrar todos os sintomas presentes em cada caso;
Relacionar os sintomas, classificando-os em: Gerais, Locais e Mentais
Obter, assim, uma imagem como se um único paciente houvesse expressado todos os
sintomas, ou seja, a Totalidade Sintomática (natureza da enfermidade);
Assinalar os sintomas patognomônicos;
Definir o que é geral ou comum a todos os pacientes (sintomas patognomônicos) e o que
é particular (sintomas modalizados) ou peculiar (diferenças pessoais: cada paciente
coloca sua própria marca na doença);
Repertorização: assinalar em cada sintoma todos os medicamentos que os apresentam em
suas patogenesias, para identificar os remédios que correspondem à epidemia;
Selecionar os 7 ou 8 medicamentos que mais cobrem a Totalidade Sintomática,
chamados de Grupo de Remédios Epidêmicos para aquela epidemia, e que conduzirá à
cura quase todos os casos;
Consultar a Matéria Médica e estudar os quadros individuais desses medicamentos,
mantendo-os na mente;
Procedendo então do geral para o particular, ao examinar os sintomas da amostra
populacional, observar as pequenas diferenças entre cada caso e adequar estas
diferenças às peculiaridades de cada medicamento procurando determinar qual deles é o
remédio mais adequado para cada caso em particular.
Descrição das etapas recomendadas acima, passo a passo:

4.1. Seleção de um número mínimo de 20 pacientes portadores de sintomas clínicos da Covid- 19,
e com testagem positiva em swab de naso-faginge para SARS-CoV-2; proceder à consulta
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homeopática aplicando questionário pré-elaborado (anexo 1) para pacientes ambulatoriais e
questionário específico para pacientes hospitalizados ou UTI (anexo 2). Os casos descritos estão
em arquivo digital.
4.2. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE , anexo 3) por todos os
pacientes e ou responsáveis e aplicação do termo Anuência da Instituição (anexo 4) em caso de
pacientes hospitalizados (arquivo digital).
4.3. Sistematização das consultas por meio de tabulação e hierarquização dos sintomas
homeopáticos relevantes que correspondam, em um plano coletivo, a uma definição das
características principais da epidemia em termos homeopáticos (GE): sintomas
patognomônicos da doença, sintomas particulares (sintomas modalizados) ou peculiares
(expressão individual de cada paciente que não é comum à maioria).
4.4. Análise repertorial, com utilização do Complete Repertory (ZANDVOORT, 2019) dos
principais sintomas clínicos e homeopáticos, característicos da epidemia e consequente
tabulação dos dados.
4.5. Análise crítica da repertorização, estabelecendo comparação dos medicamentos
prevalentes com a matéria médica homeopática e a concordância entre a imagem dos
medicamentos e a imagem da epidemia definindo o medicamento ou o grupo de medicamentos
que comporão o (GE). Para efeitos práticos, as etapas 4.4 e 4.5 serão realizadas de forma conjunta.
4.6. Apresentação das Matérias Médicas levantadas.
5. RESULTADOS e DISCUSSÃO
5.1. Caracterização dos pacientes
No período entre 17/03/2020 à 02/04/2020 foram entrevistados e incluídos 32 doentes
com clínica e testagem por swab de naso-faringe positivas para Covid-19, sendo todos os casos
ambulatoriais. Não foram incluídos doentes internados em hospitais e em UTI pela
impossibilidade de acesso a estes casos. Foram entrevistados 16 homens e 16 mulheres, com
média de idade de 44 anos (22 a 69 anos), idade mínima: 22 anos, idade máxima: 69 anos,
sendo a média para o sexo feminino: 46 anos e a média para o sexo masculino: 41 anos.
O grupo de doentes ambulatoriais são brasileiros e residentes em diversos estados do
Brasil, sendo 46,9% (15) região sul; 28,1% (9) região centro-oeste; 12,5% (4) região sudeste e
12,5% (4) região Nordeste. Possuem grau de escolaridade superior completo em 71,9% (23) dos
casos e a profissão prevalente é a medicina, com frequência de 28% (9). Os atendimentos foram
ambulatoriais (ou por meio digital). Todos estavam sintomáticos e todos os incluídos
apresentaram o teste positivo para Covid-19. Abaixo a distribuição pelas cidades e estados do
Brasil (Tabela 01) e pela região (Gráfico 01).

Município

Balneário Camboriú (SC)

n
2

Município
Curitiba (PR)

n
2

Município
Mossoró (RN)

n
1

7

Brasília (DF)

4

Florianópolis (SC)

5

Salvador (BA)

3

Belo Horizonte (MG)

3

Goiânia (GO)

3

São Paulo (SP)

2

Blumenau (SC)

1

Itajaí (SC)

3

Porto Alegre (RS)

1

Campo Largo (PR)

1

Linhares (ES)

1

Tabela 01: Distribuição pacientes pela localização em cidades e estados do Brasil.

Na epidemiologia identificou-se que 43,8% (14) tiveram viagem ao exterior nos últimos
30 dias e 56,2% (17) tiveram contato com pessoa com quadro clínico e teste positivo para Covid19 (Gráfico 02).
Viapem para o Exterior

Região do Brasil

fi Neo

Gráfico 01: distribuição pelas regiões

Gráfico 02: epidemiologia viagem

5.2.Todos assinaram o TCLE (anexo 3) bem como apresentaram o teste COVID-19 positivo.
5.3. Os sintomas gerais do quadro clínico:
Nos quadros clínicos foram relatados sintomas de tosse (93,8%), debilidade (90,6%),
febre (75%), calafrio (65,6%), dor de cabeça (65,6%), mialgia (62,6%), transpiração (62,5%),
como prevalentes e os demais podem ser visualizados na tabela 02, a seguir.
Tabela 02: índice de sintomas presentes nos casos atendidos.
Sintoma

Número
Pacientes

,,q

Tosse

30

93,8

Ansiedade

14

40,3

Debilidade

29

90,6

Dor Peito

12

37,5

Febre

24

75

Anosmia

12

37,5

Calafrio

21

65,6

Secura

12

37,5

Dor Cabeça

21

65,6

Náusea

10

31,3

Mialgia

20

62,6

Vertigem

8

25

Transpiração

20

62,5

Confusão

7

21,9

Inapetência

18

56,3

Coriza

7

21,9

Dispneia

18

56,3

Artralgia

6

18,8

Sintoma

Número
Pacientes

8

Paladar alterado

17

53,1

Dor abdominal

6

18,8

Diarréia

15

46,9

Obstrução nasal

6

18,8

Dor Garganta

13

40,6

Espirros

6

18,3

Sonolência

13

40,6

Congestão nasal

4

12,5

VôiriiÍO

2

63

Foram observadas e caracterizadas “fases” ou estágios da doença: uma primeira fase
onde os sintomas são leves, uma segunda fase onde emergem sintomas respiratórios mais
evidentes seguido de muito cansaço, e uma terceira fase de agravamento do quadro. Dos
entrevistados, 14 pacientes (43,8%) apresentaram sintomas apenas do primeiro estágio da
doença, 17 (53%) tiveram sintomas do primeiro e segundo estágio e 1 (3%) necessitou de
internação com oxigênio-terapia (estágio 3) sem precisar ser entubado.

5.3.1. Para a compreensão das fases ou estágios da doença
Na análise dos casos foram observadas e caracterizadas “fases” ou estágios da doença, no
processo de acometimento clínico: numa primeira fase observou-se uma alteração do sensório
com somente perda do olfato: o vírus é capaz de alterar e interferir com pares cranianos, com
perda do olfato e consequentemente do paladar; algum grau de secura de mucosas — marca da
doença. Estas observações dos quadros clínicos estudados são corroboradas por Valdívia (2020)
que pontua sintomas como anosmia / hiposmia, disgeusia / hipogeusia como sintomas iniciais de
comprometimento neurológico. Para estes casos e sintomas iniciais não haveria necessidade de
tratamento pois o equilíbrio orgânico se restabelece em dias ou semanas.
A segunda fase corresponde aos casos leves e moderados. A debilidade, perda de
energia é marca de todas as fases da doença, inclusive das etapas precoces e leves onde o
sintoma se manifesta como preguiça ou sonolência incomuns. A temperatura não é muito
elevada, em torno de 38 graus. Os quadros febris se acompanham de calafrios e transpiração
copiosa mais à noite, quando a debilidade também é mais acentuada. O suor é frio e viscoso.
Alterações na pele como petéquias, sufusões hemorrágicas, púrpuras, exantemas, pápulas,
pústulas, também podem estar presentes (CASAS et all., 2020).
Na segunda fase os pacientes apresentam cefaleia (em pressão), em região frontal,
acometendo os olhos e seus entornos ou em toda a cabeça, dores de garganta, nos limites do
palato e faringe, de caráter irritativo, arranhadura, ardência, esfoladura, assadura, que são
acompanhadas de sensação de muita secura e necessidade de ingerir líquidos. Na sequência há
acometimento do tubo gastro-intestinal, com náuseas e por vezes vômitos (menos frequente), com
alterações do paladar e perda da sensibilidade e discriminação aos gostos, perda do apetite,
cólicas abdominais, aumento dos gases com eructações e flatulência, diarreias pastosas ou
líquidas, ou por outro lado, constipação com fezes ressecadas, em cíbalos escuros. Estas
observações são referendadas por Valdivia et.all. (2020) que atribui sintomas como dor de cabeça,
tontura, comprometimento do estado mental, náusea e vômito como decorrência de alterações
neurológicas. Esta fase pode ser marcada ainda por perversão do paladar, acentuando-se um ou
mais dos quatro paladares básicos — amargor, gosto excessivamente salgado ou doce, ou ácido,
e até mesmo a presença de um paladar quando não existe à sensibilidade normal.
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Numa terceira fase, quadros moderados a graves, manifestam tosse seca intensa e
dispneia, expectoração ausente ou escassa de difícil eliminação. Os doentes desejam ar, desde ar
corrente até o aporte maior de oxigênio representado por desejo de estar sob o ventilador ou ao ar
livre. Nesta etapa o apetite é totalmente ausente, ocorre perda de peso tanto por inapetência e
falta de fome, como por alteração do paladar. A debilidade é ainda mais marcada e as dores
musculares e articulares adquirem particular valor. Os doentes querem estar imóveis, seja pela
falta de energia e/ou pelas dores que agravam pelo movimento e pela falta de ar aos menores
esforços.
A quarta fase é caracterizada por doentes graves, com dispneia intensa, tosse constante ou
paroxística, cianose, torpor, choque, inconsciência e paralisia pulmonar. Esta etapa pode ser
acompanhada de inúmeras comorbidades orgânicas por falência de órgãos vitais, como
pulmões, coração, rins, fígado e cérebro. Valdivia et. all. (2020) pontuou que os sinais
neurológicos são semelhantes aos relatados para SARS - CoV e MERS - CoV.
Constata-se que o quadro da Covid-19 pode ser muito florido e apresentar muitas faces a
ponto de não ser identificado tão facilmente como outras patologias agudas.

5.3.2. A lista dos sintomas clínicos e homeopáticos por sistemas orgânicos:
SNC: paralisia sensorial (anosmia, diminuição da acuidade auditiva sem alterações do ouvido
médio), diminuição da acuidade visual, obnubilação, confusão mental, desorientação, perda da
racionalidade e sentido lógico, perda da memória, sonolência, parestesias, fasciculações,
tremores. Hipersensibilidade olfativa, gustativa, visual e auditiva; irritabilidade e labilidade
emocional.
Olhos: hiperemia conjuntival, lacrimejamento,
hipersensibilidade à luz. Alterações visuais.

secreções

purulentas,

prurido,

Nariz: obstrução, coriza, secreções secas, espirros, irritação da mucosa.
Audição: sensação de obstrução ao som, dor, hipersensibilidade auditiva.
Orofaringe: hiperemia da faringe, inflamação amigdaliana com edema, hiperemia e infecção
secundária com placas purulentas. Sensação de secura independente do teor de umidade
aparente da mucosa. Nevralgias dentárias. Língua saburrosa.
Laringe e traqueia: ressecamento, afonia, rouquidão, tosse seca por irritação ou prurido locais.
Aparelho digestivo: inapetência, alterações do paladar — hiper ou hipossensibilidade, sede
intensa para pequenas ou grandes quantidades, ausência de sede. Náuseas, pela manhã ao
acordar, após beber ou comer. Vómitos alimentares ou biliosos. Diarreia sem tenesmo, pastosa
ou líquida, amarelo ouro ou marrom. Constipação com fezes cibalosas secas. Aumento da
flatulência associada ou não a dores em cólicas. Quadros de abdômen agudo, de adenite
mesentérica. Hepatite subclínica.
Aparelho urinário: aumento ou diminuição da diurese, alterações da cor da urina e do
sedimento urinário.
Aparelho respiratório inferior (principal centro de ação dos casos graves): tosse seca,
expectoração difícil, expectoração sanguinolenta, expectoração mucoide. Dispneia: aos
menores esforços, em decúbito baixo, por ansiedade, falando, com cianose, com alterações
ventilatórias — tiragem intercostal, etc.
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Sistema cardiocirculatório: alterações da pressão arterial, frequência cardíaca, pulso.
Arritmias, distúrbios de condução AV, alterações isquêmicas, miocardites, sopros, derrames
pericárdicos hídricos, sanguinolentos, serosos.
Sistema músculo esquelético: dores musculares e articulares, inflamações articulares,
impotência muscular ou articular.
Pele e fâneros: secura de pele, alterações da temperatura, hipersensibilidade, cianose,
petéquias, sufusões hemorrágicas, púrpuras, exantemas, pápulas, pústulas.
Transpiração: ausente, excessiva, oleosa, fria, viscosa, quente, ardente, escoriante,
sanguinolenta, colorindo ou descolorindo as roupas, debilitante.
Febre e sintomas concomitantes: ausência de febre cursando com quadros graves, estágios
febris delimitados em suas etapas, predominância de calafrios, calafrios com sudorese fria,
agravações de processos febris ao entardecer e à noite.
Sono e sonhos: alterações nos estágios do sono. Delírios no sono e atividade onírica aumentada.

5.4. Selecionados os sintomas procedeu-se às análises repertoriais e avaliação dos possíveis
medicamentos.
Procedeu-se à uma repertorização no Complete Repertory (ZANDVOORT, 2019)
totalmente baseada nos sintomas mais prevalentes entre os encontrados na amostra
populacional avaliada neste trabalho, descritos abaixo (repertorização 1) :
Essa repertorização 1 (abaixo) nos remete à colocação de Kent (2002) quando diz: “utilizando
um repertório de sintomas, o médico selecionará SEIS OU SETE MEDICAMENTOS que
cubram a totalidade sintomática daquela epidemia”. Essa 1 repertorização evidencia os
medicamentos prevalentes: Camphora, Arsenicum album, China ofícinallis, Bryonia,
Antimonium tartaricum, entre outros.
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No entanto, se a decisão for por uma repertorização mais ampla, considerando sintomas
mentais, gerais e locais claramente prevalentes nesta amostra populacional, identificam-se os
sintomas presentes na Repertorização 2 (ZANDVOORT, 2019) a seguir:

Esta repertorização 2 (acima) apresenta os medicamentos: Arsenicum album , Sulphur,
Phosphorus, Lachesis, Rhus toxicodendrum, Bryonia, e outros.
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5.5. Análise crítica da repertorização
As manifestações clínicas de uma doença num grande grupo populacional são, em geral,
bastante diversas e podem ser representadas através de dezenas ou até centenas de sintomas
verificados nos repertórios. Embora a orientação de Kent (2002) pareça bastante objetiva, a
definição do Gênio Epidêmico constitui-se num processo complexo, visto que propõe escolher
entre um número expressivo de rubricas (uma maior quantidade de remédios
- repertorização 2) ou, escolher um número reduzido de rubricas (levando a remédios mais
específicos dessa doença - repertorização 1), difícultando a eleição entre as centenas de
possibilidades. Quais seriam os melhores critérios para esta análise?
Para estabelecer um critério de seleção dos sintomas, Hahnemann (1995) no capítulo 22
do Organon da Arte de Curar orienta : “Sendo a totalidade sintomática o único objectivo
imediato de cura, o homeopata deve pesquisar a substância medicamentosa que produza
sintomatologia idêntica à da enfermidade.” Para isso delimitam-se as manifestações mais
características e patognomônicas e não apenas uma “lista” ou sequência dos sintomas presentes
no quadro. Esta análise propõe a questão: Quais são as peculiaridades que tornam a Covid-19 uma
entidade nosológica impar?
Para essa resposta analisou-se o perfil clínico da doença em toda a sua extensão, desde
os quadros leves aos dramáticos, onde foi-se caracterizando uma nova percepção, através da
observação do processo de instalação da doença, de sua evolução e da manifestação das suas
peculiaridades. O sintoma de anosmia independente de coriza, obstrução ou congestão nasal,
associado à observação de que nos doentes mais acometidos havia também confusão mental
importante, perda do raciocínio lógico, esquecimento e lentidão evidencia o acometimento
neurológico da Covid-19. Os sintomas descritos anteriormente não são comuns nas infecções
respiratórias, especialmente cursando com temperaturas baixas. Ainda observou-se que muitos
doentes com saturação de oxigênio abaixo de 93 não apresentam alterações aos exames de
imagem — RX de tórax e TC de pulmões, o que sugere hipóxia celular. Corroborando este
raciocínio, alguns doentes referiam sentir algo muito semelhante ao que já haviam sentido em
viagens para locais de grandes altitudes (como os Andes), relacionando os sintomas que haviam
experimentado naquela circunstância à cefaleia, vertigem e falta de ar que agora sentiam. Esta
ideia foi reforçada pela literatura emergente ao longo da disseminação da Covid-19. Portanto,
não seria prudente abandonar a análise de que o medicamento deveria cumprir com este espectro
da similitude patológica — ser capaz de causar hipóxia celular.
Retornando ao raciocínio da evolução do quadro sintomático ter-se-á que considerar um
processo que se inicia por cefaleia (tipo pressão frontal ou holocraniana), fraqueza
desproporcional ao quadro clínico, secura na boca e ao longo do trato respiratório alto, mialgias
e artralgias, náuseas, diarreia sem tenesmo e com intervalos longos ou constipação com fezes em
pequenos cíbalos escuros e secos, vertigem (como por intoxicação), não labiríntica, confusão
mental, perda de memória, incapacidade de pensar com agilidade, anosmia e perda do paladar
resultantes de alterações neurológicas (olfato: primeiro par craniano; secura de mucosas e
paladar:V, VII, IX e X), tosse seca, expectoração escassa e difícil, dispneia agravada por
pequenos esforços e com dificuldade de expandir os pulmões, extremidades cianóticas, desmaio,
colapso e inconsciência, em geral cursando com febre baixa ou ausente, de caráter remitente ou
intermitente, com predomínio de calafrios ou alternância de calafrios com febre e suores
copiosos, que se intensificam à noite especialmente durante o sono, podendo ser de caráter frio
e viscoso. Inapetência, alterações do paladar, emagrecimento, sede intensa e urinação
abundante. Mialgias desproporcionais à elevação da temperatura, que leva a pensar em
intoxicação por ácido láctico (metabólito dos processos celulares anaeróbicos). Os doentes mais
graves apresentam também lesões de pele (CASAS, 2020) e de outros tecidos orgânicos
compatíveis com anóxia celular (comum nos doentes que sofrem congelamentos e estenose
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arteriolar severa) e petéquias, o que sugere um distúrbio da coagulação sanguínea.
Na comparação com as patogenesias homeopáticas e observando a instalação do quadro
clínico completo da Covid-19, afastou-se a prescrição de medicações respiratórias de tipo
inflamatório secretivas. Nessa análise sugere-se a eleição de um medicamento de ação rápida,
que cause anóxia celular e destruição de células ávidas por oxigênio, tais como glóbulos
vermelhos, células do tecido nervoso central entre outras. Observou-se que doentes que
evoluíram para etapas graves da doença tornaram-se cianóticos, obnubilados, com grande
fraqueza, falta de ar e apresentaram desmaios, inconsciência e colapso. E, mesmo doentes não tão
severamente acometidos, mostravam língua azulada e por vezes extremidades arroxeadas.
Considerando este quadro completo buscou-se por substâncias que contivessem a essência
sintomática individualizante e expressiva de um processo patológico respiratório que fosse
agudo, pouco secretório, e que levasse à hipóxia intensa com necessidade do uso de altas
concentrações de oxigênio. Dessa observação arguta, detalhada e abrangente do processo
patológico elaborou-se uma síntese dos sintomas característicos patognomônicos:

• Tontura - vertigem - colapso
• Fraqueza e debilidade desde o início da instalação dos sintomas
• Confusão mental
• Extrema secura na boca, faringe e pulmões
• Febre com predominância de calafrios
• Tosse seca e persistente
• Sintomas intermitentes
• Perda do olfato
• Transpiração normalmente profusa
• Alterações vasculares
Estes sintomas indicam medicamentos de ação aguda ou subaguda, com predomínio de no
sistema respiratório, que seque mucosas, que cause confusão mental, distúrbios do sensório,
grande fraqueza desde os processos iniciais da doença, colapso e que manifeste sintomas
intermitentes. Buscando nas matérias médicas homeopáticas substâncias medicamentosas que
apresentem similitude com as manifestações clínicas da Covid-19 e analisando-se o modo de
adoecimento descrito nestas substâncias foram elencados seis medicamentos que melhor
corresponderiam as fases iniciais da doença, são eles:

1- Camphora
2- Arsenicum album
3- Bryonia alba
4- Phosphorus
5- Carbo vegetabilis
6- Kali carbonicum
Outra possibilidade de raciocínio mais voltado à fisiopatologia da doença remete a ação de
elementos químicos que causam intoxicação. No sistema respiratório observam-se os sintomas
decorrentes da inflamação do alvéolo pulmonar, com redução do líquido surfactante, o que leva ao
“padrão de vidro fosco” encontrado na tomografia de tórax; verifica-se que esse
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padrão radiológico deve-se à formação da membrana hialina, que leva à diminuição da
complacência pulmonar, com consequente falência respiratória, diminuição da oxigenação
sanguínea, aumento do CO2 sanguíneo e morte. Essas manifestações são vistas em intoxicações
por substâncias voláteis ou por gases tóxicos, como o gás cloro, gás mostarda, cianureto, entre
outros. Com base nesse raciocínio sobre a fisiopatologia da Covid-19 segue- se a possibilidade
de analisar remédios homeopáticos ainda não pensados até o momento.
Utilizando-se o sintoma anosmia, verificado num grande número de doentes (12) e
reiterado nos trabalhos mundiais, selecionou-se a rubrica repertorial Olfato; falta de, perda do
(Complete repertory, 2019):
Olfato; FALTA de, perda (147) : aconin., agra., ail., 3AIum., 3AIum-p., alum-sil., 3Am-m., 2amyg-p., 3Anac., 3Ant-c.,
ant-s., 3Ant-t., apoc-a., arg-n., arist-cl., arn., 3Ars., 3Ars-i., ars-s-f., arund., aspar., 3Aur., aur-ar., aur-i., aur-s., 4BELL., bell-p.,
3Bry., bufo, cadm., 4CALC., calc-i., 4CALC-S., calc-sil., 2camph., 3Caps., carb-an., 3Carbn-s., carc., card-m., carl., 3Caust.,
cent., 3Cham., chel., chlf., chlor., cina, cinis-p., cocain., cocc., cod., coloc., con., croto-t., 3Cupr., 3CycI., dig., digin., 3Elaps,
2electr., flor-p., gall., gels., 3Graph., hell., 4HEP., 2hoch., 3Hyos., 3Ign., 3Iod., 3Ip., joan., just., 3KaIi-bi., kali-br., 3KaIi-c.,
3KaIi-i., kali-n., kali-p., 3KaIi-s., kali-sil., lach., laur., 2Iem-m., 3Lyc., lycpr., m-arct., m-art., mag-c., 3Mag-m., 2mag-p., mag-s.,
mang., mang-acet., med., 4MERC., 3Merc-c., 3Mez., morg., mur-ac., 3Nat-ar., 3Nat-c., 4NAT-M., nat-s., nit-ac., 3Nux-m.,
3Nux-v., olnd., 3Op., paro-i., per., 2phel., 4PHOS., phyll-a., 4PLB., posit., 3Psor., 4PULS., 2rhod., 3Rhus-t., rhus-v., ruta,
sabad., salv., 3Sang., 3Sarr., 3Sec., sel., 4SEP., 4SIL., spig., squil., staph., stict., stram., 3SuI-ac., sul-i., 3Sulph., sumb., syc-co.,
tarent-c., 3Teucr., thuj., verat., 3Zinc., zinc-m.

Entre esses 147 remédios que provocam a perda do olfato, verificam-se apenas 2
gases: Chlorum e Cloroformium, ambos com predominancia do elemento cloro. O gás cloro é
extremamente tóxico, amplamente utilizado nas trincheiras na la Guerra Mundial, que produz
irritação na árvore respiratória, causando edema, padrão radiológico de vidro fosco, dispnéia,
fraqueza, confusão mental, pneumonite, edema pulmonar e morte.
Repertorizando no Complete Repertory (ZANDVOORT, 2019) os principais
sintomas da Covid-19 justifica a indicação do medicamento Chlorum como uma hipótese
coadjuvante aos outro 6 remédios citados, pela similitude entre os sintomas presentes na
matéria médica e os sintomas encontrados nos doentes desta amostragem populacional:
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5.6. Apresentação das Matérias Médicas está baseada nos autores Lathoud (2000), Nash
(1999), Vannier (1979), Vijnovisk (1980), Voisin (1984), Pathak (2019) Vermulen (2019).
5.6.1. Camphora: “Colapso Existencial”
Este medicamento deve ser pensado nos casos de Covid-19 onde há predomínio de
manifestações gerais graves com sintomas relacionados ao sistema nervoso central, onde
produz congestão. Vertigens com estados de confusão que evoluem para colapso, com frialdade
geral da pele que se encontra pálida ou azulada, transpiração viscosa em todo corpo, extremidades
geladas e adormecidas. Podemos depreender por este conjunto de sintomas que Camphora é um
importante medicamento em etapas limítrofes entre a vida e a morte e nessas situações se mostra
um medicamento heróico. Camphora apresenta tosse curta e seca com respiração rápida, ou
lenta e profunda com estertores. Respiração sufocativa com sensação de pressão na parte superior
do estômago e constrição na laringe. Respiração quase completamente extinta. Camphora
também manifesta secura na oro-faringe à semelhança da secura de mucosas da Covid-19.
Autores consagrados referendam-na para desmaios, com prostração completa que
aparece bruscamente; perda total das forças. Rosto muito pálido, frio, aspecto ansioso, cianose
labial, com nariz frio e hálito gelado. Pulso fraco, acelerado sem febre, quase imperceptível e
acrocianose.
Frio intenso na superfície externa, com prostração súbita e total da força vital. Apesar do
frio, o paciente se recusa a estar coberto, atirando as cobertas para fora do leito. O quadro poderia
ser resumido em uma única palavra, colapso.
Medicamento eleito por Hahnemann (1998) na epidemia de cólera junto a Cuprum
metallicum e Veratum album. Segundo o mesmo, na Matéria Médica Pura “a rápida exaustão de
sua ação e a rápida mudança de seus sintomas o tornam incapaz de curar doenças crónicas,
mas se sobressai nos quadros agudos frente a morte”. “Apesar de poderoso, sua ação é mais
transitória do que qualquer outro medicamento; por isso deve ser avaliada a frequência de sua
repetição — na cólera a cada 5 minutos, atê o calor vital ser restabelecido, na gripe, doses
repetidas ou inalações constantes”.
Do parágrafo acima depreende-se que Camphora na grande maioria dos casos não será o
único medicamento ou o definitivo. Parece ser uma substância de estados graves transitórios que
deve ser seguida por outras substâncias assim que o organismo recupera a vitalidade e pode
expressar outros estados da força vital.
Camphora foi relacionado como remédio pertencente ao miasma agudo na classificação
miasmática de Rajan Sankaran (2010), devendo ser avaliado como a melhor opção nos casos
onde o doente apresente a sintomatologia compatível com a Matéria Médica e um modo agudo de
enfermar que se caracteriza por manifestações súbitas e intensas desde o início com sentimento
de perigo de vida, mas grande esperança de recuperação.
5.6.2. Bryonia alba: “A Secura e a Imobilidade nos Processos Vitais”
Bryonia alba, é o primeiro medicamento a ser cogitado quando o paciente necessita se
deitar imóvel e sofre muito por todo e qualquer movimento. Independente da patologia a ser
tratada, a imobilidade é condição que alivia os sofrimentos de Bryonia e o movimento é
condição de agravação.
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Outra modalidade valiosa deste medicamento é a melhora pela pressão, o que faz que o
paciente deite sobre, ou mesmo segure, a área comprometida, pressionando-a e imobilizandoa.
Bryonia na matéria médica de experimentação pura apresenta uma ação geral conhecida
e consagrada por matérias médicas clínicas de vários autores, sua característica de secar as
membranas mucosas e inflamar as serosas produzindo nestas, exsudatos e transudatos. A secura
excessiva (ou falta de secreção) das membranas mucosas é acompanhada de sede intensa que
só pode ser satisfeita com grandes quantidades de água. Deseja bebidas em grandes quantidades,
a intervalos longos, pequenos goles não satisfazem. A secura que se inicia nos lábios, que são
ressequidos e rachados, extende-se ao reto, com constipação e eliminação de fezes duras,
cibalosas, ressequidas como se queimadas.
Nos quadros respiratórios, Bryonia manifesta coriza seca, a garganta pode apresentar
amígdalas edemaciadas. Tosse seca, rouca, espasmódica (laringotraqueíte), sensação de secura
na traquéia com ressonância dolorosa nas paredes torácicas e às vezes na cabeça. Os espasmos
de tosse são agravados pelo movimento, pela respiração profunda, falando, passando de locais
frios para quentes, e podem ser acompanhados com cefaleia como se a cabeça fosse rachar ou
explodir, com melhora pela imobilidade ou com pressão forte sobre as áreas dolorosas,
modalidade geral em Bryonia — o doente comprime o peito ou a cabeça para tossir.
Mucosidades que não podem ser expulsas, se faz necessário tossir por muito tempo para
expectorar. Inflamação dos brônquios, asma com dispnéia aos menores esforços. Inflamações
bronco-pulmonares ou pulmonares com maior acometimento do lado direito e com dores agudas
como facadas ou pontadas que impedem o doente de respirar, tossir ou mover-se.
Este quadro clínico é muito evidente na Covid-19 (secura de mucosas, sede intensa,
agravação por esforços e por movimento, com desejo de absoluta quietude nos quadros de
pneumonia com tosse e modalidades caractéristicas).
Bryonia foi relacionado como remédio pertencente ao miasma tifóide (agudo + psórico)
na classificação miasmàtica de Rajan Sankaran (2010), no qual a percepção é de um quadro subagudo, com grande intensidade de sintomas (agudo) associado a exacerbada ansiedade e medo,
com a necessidade do doente buscar ajuda e orientação constante (psora). Nessa modalidade a
doença geralmente se apresenta benigna.
5.6.3 Arsenicum album: “O Desespero pela Vida”
Este medicamento apresenta inúmeros sintomas da Covid-19 e por isso pode ser um dos
medicamentos de eleição a esta doença. Apresenta um psiquismo ansioso, inquieto, com muito
medo da morte que advém do sentimento de não ter condições internas de se restabelecer. Em
decorrência desse sentimento pode tornar-se desesperado e manifestar a ansiedade com
inquietude, movendo-se de um local a outro, trocado de leito à noite. Sente muita fraqueza em
seus processos e em decorrência da baixa vitalidade é um doente muito friorento, sensível a
locais frios, que costumam agravar sua condição geral. Queixa-se de dores ardentes ou
queimantes como fogo e busca alívio no calor em todas as suas formas. Arsenicum como
Bryonia também apresentam sensação de secura mas sua sede tem a peculiaridade de ser
extrema porém em goles pequenos e frequentes. Emagrece facilmente durante os processos
agudos. No quadro digestivo há a concomitância de vômitos com diarreia o que o faz um bom
medicamento para gastroenterites. Do ponto de vista respiratório apresenta sintomas
importantes, compatíveis com crises asmáticas e infecções das vias
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respiratórias inferiores. O doente queixa-se de forte opressão no peito, com respiração ofegante,
ruidosa, com sibilos, que o obriga a permanecer sentado ou em decúbito elevado. Apresenta
expectoração escassa, hemoptoica e por vezes espumosa, configurando quadros de edema agudo
de pulmão. Nos quadros graves apresenta a fácies muito ansiosa, hipocrática, muitas vezes
coberta por suores frios e com batimentos de asas de nariz. As dores no peito são ardentes e pode
sentir como se tivesse vapores de enxofre por dentro da árvore respiratória.
Arsenicum apresenta periodicidade, que nas doenças agudas pode ser diária, ou a cada
dois ou três dias, agravando entre 13 e 15 horas e mais particularmente entre 1 e 3 horas. Pode ser
indicado para febres intermitentes. Agrava por todas as formas de frio, inclusive por bebidas frias,
e melhora com todas as formas de calor exceptuando-se a cefaleia que alivia com o frio.
Processos infecciosos de Arsenicum podem cursar com temperaturas baixas, etapas
febris muitas vezes incompletas e mal definidas. Durante a fase de calafrios há necessidade de estar
bem coberto e desejo de bebidas quentes. O período de calor, bem marcado, é acompanhado de
sede intensa para bebidas quentes, visto que as frias podem provocar calafrios e/ou vómitos. A
fase de transpiração é intensa, manifesta suores frios e viscosos e também é acompanhada de
sede.
Arsenicum album é considerado um dos principais medicamentos do miasma do Câncer,
segundo Sankaran (2010), miasma sico-sifilitico cuja percepção do doente é a de que a morte é
certa, a menos que um esforço sobre-humano e contínuo seja empreendido. Os sintomas são
experienciados com um sofrimento desproporcionalmente intenso e severo. Assim está
indicado quando o quadro tomar uma percepção de maior gravidade ou cronicidade.

5.6.4. Phosphorus: “O Esgotamento da Vitalidade”
Phosphorus apresenta um perfil peculiar facilmente identificável. Tem forte ação sobre
o sistema nervoso central, sobre o metabolismo energético e sobre a árvore respiratória, mais
propriamente, laringe e especialmente pulmões. Os doentes exibem um sistema nervoso delicado,
hipersensível e impressionável aos estímulos externos. A luz fere os seus olhos, o odor
(perfumes) causa cefaleia, dificuldade respiratória que pode eclodir em crise asmática. Os
estímulos podem ser tanto de ordem física (luz, vento, barulhos ameaçadores) como de ordem
psíquica (cenas que causam compaixão, notícias de morte. Três aspectos da Covid-19 encontram
em Phosphorus terreno predisposto. Esta doença atinge o SNC tornando-o confuso, obnubilado
e lento, aspectos presentes na experimentação. Esta etapa de embotamento sensorial é
subsequente ao estado de hipersensibilidade sensorial que lhe é própria. Este medicamento
também afeta o sistema do ponto de vista metabólico produzindo sensação de fome e queima
calórica muito rápida, o que o leva a alimentar-se com frequência para aliviar a sensação de vazio
estomacal. Apresentr fome em situações incomuns: antes e durante cefaleia, durante os
episódios febris (algo totalmente inesperado já que a citocina TNF-alfa - fator de necrose
tumoral liberado por macrófagos e linfócitos em processos infecciosos- tem como consequência
perda do apetite), nas febres intermitentes, à noite, em distúrbios digestivos. Apresenta sede para
bastante água em temperaturas fresca ou gelada. Pode ter náuseas por com a ingesta de líquidos
quentes. No sistema respiratório apresenta rouquidão ou afonia dolorosas, tosse seca com
sensação de opressão no peito que pode se intensificar ao ponto de ser referida como peso em
todo torax. Manifesta também dores queimantes como Arsenicum e as sente entre os omoplatas
e na area do estomago, concomitante a vazio gastrico. Importante medicamento para processos
pneumônicos, em especial no lado esquerdo, com suores copiosos, podendo ter natureza
viscosa, à noite e durante o sono. Phosphorus, diferentemente de Bryonia, agrava por deitar
sobre o lado
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afetado. A expectoração é hemoptoica e pode ter gosto adocicado. Agrava pelo ar frio,
deitando-se sobre o lado esquerdo, por odores fortes que excitam a tosse e intensificam a
cefaleia. É comum apresentar sensação de vazio com nauseas, fome, tremores e transpiração,
configurando quadros de hipoglicemia. Sintomas peculiares: agravação com a presença de
estranhos, o que agrava a tosse. Há desejo de companhia, de estar em locais escuros (por
hipersensibilidade a luz) e desejo de ser tocado e massageado. Phosphorus é afetuoso e
identificado com todos, e só se torna indiferente em etapas avançadas de seu adoecimento.
Classificado como tuberculínico por Sankaran (2010), será bem indicado quando
houver a percepção de que o tempo está se esgotando e que algo precisa ser feito rapidamente, com
emaciação e atividade héctica, obviamente relacionada aos componentes mentais
(especialmente a compassividade característica do remédio) e físicos já enumerados.

5.6.5. Carbo vegetabilis: “Entre A Vida e A Morte”
Carbo vegetabilis é produzido a partir da queima incompleta da madeira. Quando ela se
encontra incandescente lhe é impedido o oxigênio, exterminando com o fogo e deixando
acúmulo de energia aprisionado no interior do carvão. Esta dinâmica surge no experimentador de
Carbo vegetabilis que irá manifestar fome por ar, necessitando ser abanado e retendo ar em todo o
tubo digestivo a ponto de oprimir sua respiração, bem como sensação de queimação interna e
frialdade externa — como um corpo onde a vida se extingue. Apresenta-se como um doente
congesto venoso, intoxicado por CO2, com comprometimento do sistema cardio- circulatório
o que leva a não oxigenar adequadamente. É mais adequado aos idosos ou a constituições
precocemente envelhecidas por má oxigenação (núcleo de nascimento do carvão). Sua força
vital se extingue e o colapso é iminente com estados de agonia, fácies cianótica, turgência
venosa, pele fria, extremidades geladas e azuladas. Frio gélido especialmente na área dos
joelhos.
A patogenesia de Carbo vegetabilis corresponde aos quadros de falência respiratória e de
múltiplos órgãos, podendo ser indicado em estágios avançados de processos orgánicos. As
mucosas se deterioram, tornam-se friáveis, sangram, ulceram e necrosam. No aparelho
respiratório manifestam processos infecciosos pulmonares com estertores e roncos, grande
dificuldade de expectoração por muita fraqueza. Nestas condições deseja ar fresco e corrente, e
agrava em ambientes com pouca ventilação, especialmente em locais quentes ou com ar
rarefeito, como é o caso de vapores no banho.
Calafrios com sede. Calor febril sem sede, com face congesta, loquacidade e desejo de ser
abanado. Suores copiosos, noturnos, de odor pútrido ou ácido.
Dispnéia e ortopnéia com desejo de ar fresco e de ser abanado. No tórax há queimação
como carvão em brasa, acompanhada de sensação de fraqueza e fadiga no tórax. Tem sido útil nos
casos desesperadores de pneumonia.
Esse remédio é classificado no miasma tifóide por Sankaran (2010).

5.6.6. Kali carbonicum: “A Debilidade Orgânica — renascendo das cinzas”
Este medicamento preparado a partir de cinzas de plantas tem sua origem na queima
completa do carbono. É formado por dois elementos de ação antagônica na mediação da
contractilidade da célula muscular esquelética. Este antagonismo, presente na sua essência de Kali
carbonicum, manifesta-se na gênesis de seus sintomas. Nunca está bem pois necessita o que
repele. É cheio de caprichos e exigente em seus desejos, mas nada o satisfaz. Quer companhia
mas ela o irrita, quer estar aquecido mas se recente em locais quentes. Sensível a
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menor corrente de ar. Tem humor rabugento e se irrita com o que lhe é familiar e faz parte do seu
cotidiano. Seu aspecto é pálido, os lábios são secos e fissurados e acumula líquido entre as
pálpebras superiores e as sobrancelhas formando nesta área edema pálido.
É um medicamento com muita fraqueza cardíaca, muscular e intelectual. Apresenta
dores nas costas especialmente na área lombar e dores em fincadas em vários locais do corpo
agravadas pelo frio. São dores como espinhas de peixe ou como farpas cravadas.Dores e
adormecimento nos locais sobre os quais deita. Dores nos locais que esfriam e quando os cobre
a dor migra para outro local que se esfria, de forma que não há paz. Medroso e sobressaltado
por qualquer estímulo, vê espectros e fantasmas e sente-se ameaçado por qualquer ruído, toque
ou presença, que o faz sobressaltar-se e levar a mão ao estômago pois a área epigástrica é o centro
de recepção dos sustos e medos deste medicamento.
Kali carbonicum tem um lugar especial nas doenças pulmonares e cardíacas com
derrames pericárdicos e pleurais. É um medicamento que não se apazigua e não melhora pelo
repouso e imobilidade como BryoDia. As dores em pontadas arrancam-lhe gritos e agravam por
repouso sobre a área dolorosa e pelo frio. Agrava intensamente entre 2 e 4 horas, quando
apresenta calafrios, falta de ar que o obriga a sentar-se inclinado para frente. Melhora pelo
calor, deitando-se sobre o lado contralateral ao processo inflamatório. Como Bryonia apresenta
mucosas secas e sede constante, com secreções pegajosas acinzentadas, em bolinhas (como
moldes brônquicos). Apresenta tosse seca e fraqueza acompanhando os quadros respiratórios.
Sankaran (2010) classificou o remédio no miasma psórico no qual a situação é percebida
com grande ansiedade e medo, havendo no doente dúvida se tem a capacidade ou não de enfrentar
a doença, porém com predomínio de esperança e confiança mediante esforço e tempo despendido.
5.6.7.Chlorum:
É um halogênio altamente reativo, tóxico e potente irritante de vias aéreas. No estado
natural apresenta-se na forma gasosa e, apesar de abundante na natureza, não se encontra em
estado livre, formando compostos de sais pela sua reatividade. Na forma líquida sua cor é verde
claro o que propiciou o nome de Clorose a um estado anêmico crônico onde a pele adquire um
tom amarelo esverdeado.
Segundo Pathak (in Sinergy, 2019) este gás foi experimentado na forma de água de
cloro. Tem ação acentuada nos órgãos respiratórios, indicado para asma, com constricções e
espasmo de glote. Irrita as mucosas produzindo sensação de queimação com intensa secura nos
olhos, nariz, língua, palato. Produz aftas e ulcera a mucosa respiratória e digestiva estando as
membranas mucosas inflamadas e ulceradas.
Asfixias repentinas com espasmos de cordas vocais, olhos salientes, rosto cianótico,
transpiração fria e profusa e pulso pequeno. Tosse dolorosa na região estomacal e na cabeça,
desencadeando quadros de espasmo de glote levando a asfixia de tipo inspiratório.
Sensação de faixa estreita esticada firmemente em torno do terço inferior do peito,
causando constrição, aperto e sufocação. Descargas catarrais após esforços prolongados com
muco espesso, branco e espumoso que leva ao vômito, sem estado nauseoso.
Rosto encovado e pálido denotando ansiedade contida com fixação na função
respiratória. Devido a grande tendência ao espasmo de glote, Chlorum necessita controlar a
respiração e se manter vigilante tanto ao que ingere como ao modo de deglutir.
Mentalmente apresenta-se confuso, com alterações de memória e temor a enlouquecer.
Inquietude ansiosa com desejo de caminhar e fugir. Dor de cabeça tipo pressão na protuberância
occipital e ardor do lado esquerdo que melhora ao andar para frente e para trás.
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Sensação de queimadura em nariz e olhos com intensa secura; ressecamento da língua,
palato, mucosa oral, vias respiratórias inferiores e esôfago, com odor pútrido e aftas. Secura nasal
seguida por coriza em jato súbito de caráter corrosivo que produz dores internas e externas.
Coriza que agrava à noite e espirros pela manhã. Produz inflamação na árvore respiratória,
edema na úvula, rouquidão e reação espasmódica que impede a alimentação e o exame da área
afetada. Desperta-se com frequência por espasmos da glote. Suor noturno, fácil, abundante, frio,
viscoso, que cobre o corpo. Pele sensível, seca. Coceira e sensibilidade aumentada, como se um
inseto esvoaçasse sobre as partes e as picasse. Pele avermelhada, dolorosa, edemaciada e
espessa como nas erisipelas. Urticaria. (VERMEULEN /n Sinergy, 2019).

5.6.8. Hydrocianic acidum — ácido prússico
Composto altamente venenoso e volátil produzido por algumas plantas para defesa
contra animais. A manihot esculenta (mandioca) é planta que o produz em grande proporção em
suas raízes. Também é produzido nas amêndoas de algumas sementes como agente protetor dos
predadores, semente do pêssego, maçã, entre outros. O aumento de nitrogênio no solo traz como
consequência o aumento de ácido cianídrico nos vegetais.
Amplamente utilizado nos campos de concentração da II Guerra Mundial para o
extermínio em massa e nas prisões norte americanas de pena máxima. É um dos venenos de ação
mais rápida e definitiva que se conhece. Sua ação é impedir o processo de oxigenação celular,
ocupando o local do ferro e transformando hemoglobina em metahemoglobina, produzindo
asfixia celular.
Nas experimentações, as manifestações iniciais são cansaço extremo com incapacidade
de manter os esforços por menores que sejam, o que obriga o doente a atirar-se no leito ou no chão,
com vertigem, confusão mental, embotamento do intelecto e do sensório, cefaleia em pressão na
fronte irradiada para os olhos, tosse seca com extrema falta de ar, coloração das mucosas e da
pele em tom azulado, opressão extrema no peito com incapacidade de encher os pulmões de ar,
respiração dificultada com estertores escassos, sialorréia inicial com subsequente ressecamento
de mucosa, tics, fasciculações, convulsões e morte por asfixia.

5.6.9. Laurocerasus - cherry laurel
Pertencente a família das rosáceas, este importante medicamento possui acido cianídrico
em boas concentrações, o que o faz ter sintomas em comum com Hidrocianic acidum. Frio na
fronte como se tivesse tomado um golpe de ar frio. Os líquidos ingeridos descem ruidosamente
pelo esôfago e também pelo intestino de forma a serem ouvidos por outros. Laurocerasus não
se queixa de dores — parece-se neste quesito à Opium e Stramonium. Serve a pacientes em
condições muito graves que aprofundar os processos muito rapidamente, evoluindo para
quadros gravíssimos ou morte. Sua cor é azulada por hipo- oxigenação. Sobrecarrega o coração
direito e tem crises de desmaios prolongadas. Laurocerasus, por extrema fraqueza relacionada
ao sistema respiratório, não consegue erguer a cabeça, deixando-a pendente. Apresenta tosse
intensa com secura na garganta e extrema falta de ar. Deve ser pensado nos casos gravíssimos
onde pode haver espasmos, fasciculações, tremores e convulsões associadas a problemas de
oxigenação deficiente.

5.6.10. Outros remédios possíveis
Remédios que aparecem bem pontuados nas várias tábuas de repertorização de sintomas
do Covid-19.
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* China officinalis:
Segundo Hahnemann (1998) em sua Matéria Médica Pura : “Não há dúvida de que a
doença em si consiste em fraqueza (...). Tal caso é aquele em que os sofrimentos do paciente são
única ou principalmente devidos à fraqueza causada pela perda de humores, pela grande perda
de sangue (também por repetidas cirurgias), grande perda de leite em mulheres que
amamentam, perda de saliva, perdas seminais frequentes supuração profusa suores profusos) e
enfraquecimento por purgativos frequentes” .... Como se observa nesta citação, a fraqueza da
Covid-19 não ocorre por perdas de líquidos e sim por um exaurimento da energia.
Em Pathak (/n Synergy 2019) “China officinalis afeta o sangue, tornando-o mais fino
e empobrecido. Enfraquece o coração e prejudica a circulação, produzindo congestão e
hemorragias, anemia, relaxamento completo e colapso. A debilidade na China se deve a profusa
perda de fluidos vitais, supuração excessiva, diarréia, hemorragias. A periodicidade intermitente
é muito acentuada na febre e nas nevralgias. O paciente torna-se fraco, super sensível e nervoso.
Tudo o perturba: luz, barulho, odores e dor etc.”
Assim, em China o processo de adoecimento é sempre consequência a perdas de
humores o que não corresponde ao processo do Covid-19. Nos pacientes estudados nesta
amostra populacional, as secreções são exíguas. Os doentes queixam-se de secura na arvore
respiratória e também na mucosa digestiva. No entanto China pode corresponder a casos
individuais, em doentes com caracteristicas do miasma malárico, segundo Sankaran (2010), onde
a doença é vivenciada com episódios de agudizações periódicas evidentes, num processo
excessivamente arrastado.
* Antimonium tartaricum:
Importante medicamento dos quadros de infecção pulmonar com retenção de
líquido a nivel alveolar, configurando quadro clínico de membrana hialina. Segundo Vermulen
( in Synergy 2019), é um remédio secretivo, com catarros pulmonares abundantes, embora às
vezes difíceis de excretar, com muitos roncos e vômitos marcados pela tosse. Corresponde à
fase mais grave da doença onde a lesão pulmonar bem estabelecida, apresenta grande dificuldade
respiratória e em associação com pneumonia bacteriana.
A descrição das Matérias Médicas acima pretende facilitar e auxiliar o médico na
escolha do medicamento em suas modalidades e particularidades, para a Similitude com o
paciente atendido.
Outros remédios que não tem a dinâmica procurada mas que figuram nas tábuas de
repertorização são: Natrum muriaticum, Sulphur, Lycopodium, e outros, que, pela abundância de
sintomas repertoriais se farão presentes em qualquer repertorização com mais de 10 sintomas,
devendo-se proceder ao diagnóstico diferencial entre as Matéria Médicas.
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6 CONCLUSÃO
Homeopatia é aplicação do princípio de Similitude. Assim como existe o medicamento
“Simillimum” para tratar cada doente em sua singularidade de adoecimento, deve existir para
o Gênio Epidêmico um medicamento ou grupo de medicamentos indicado para o “Sujeito
Populacional”, pois o conceito de GE considera toda a população atingida como um único
organismo doente.
A análise detalhada do comportamento da amostra populacional em questão não
encontrou um unico medicamento, mas um grupo: Camphora, Arsenicum album, Bryonia alba,
Phosphorus, Carbo vegetabilis, Kali carbonicum e Chlorum, para a fase inicial e moderada da
doença, conforme procedimentos já descritos. A confirmação dessas indicações
medicamentosas como Genio Epidemico da Covid-19 se dará pela aplicação e resolutibilidade
clínica.
Em decorrência da Covid-19 ter se estendido por um grande contingente populacional
manifesta diversos quadros clínicos, muitos dos quais decorrentes de condições crônicas
prévias que naturalmente necessitam de medicações voltadas ao perfil crônico do doente, o que
amplia a lista de medicamentos possíveis. Porém o quadro clínico e fisiopatológico produzido
pelo coronavírus corresponde a uma substãncia pouco irritativa de mucosas, mas com
capacidade de produzir quadros de asfixia e tosse, com muita debilidade relacionados com
anóxia celular, cujo raciocínio sugere gases asfixiantes.
Novas análises sobre outras amostras populacionais poderão corroborar o raciocínio
clínico deste trabalho e ampliar possibilidades de abordagens no atendimento ãs populações na
epidemia Covid-19.
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Anexo 1. Questionário para identificação do Gênio Epidêmico da Covid-19*
Anamnese de pacientes ambulatoriais ou hospitalizados em enfermaria
Número do questionário:
Data da avaliação:
Data das reavaliações:
Profissional responsável pelo preenchimento:
1.
Identificação
Nome completo:
Data de nascimento:
Idade:
Sexo:
Nome da mãe ou responsável:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado civil:
Escolaridade:
Profissão ou ocupação:
Residência
Município/Estado:
Telefones:
2. História epidemiológica

Locais que visitou nos últimos 30 dias:
Contato com alguém diagnosticado com coronavírus? ( ) SIM ( ) NÃO
Confirmação laboratorial no teste para pesquisa de COVID -19: ( ) SIM (

) NÃO

ORIENTAÇÕES AO MÉDICO: Preencha os campos abaixo com o maior níimero possível de informações
relevantes, deixando de lado conjecturas, especulações, interpretações. Por favor atente-se às modalidades dos
sintomas e utilize, quando possível, expressões do próprio paciente. Quando estas forem confusas, tente objetivólas sem perverter a linguagem e significado para o doente. Quando for graduar a intensidade de qualquer sintoma
use: 1 - LEVE, 2 - MODERADO, 3 - SEVERO OU 4 - INCAPACITANTE.
3.Queixas principais

Anamnese do quadro agudo. Relato espontâneo do doente ou do cuidador/acompanhante.

4. Início do quadro
Descreva como se iniciou o quadro, se foi lento ou súbito, com quais sintomas e a ordem de progressão deles. Se
houve algum fator desencadeante, emocional ou físico relevante.

5. Estado geral

Presença ou ausência de sono. Sensação de debilidade ou fraqueza. Em que momento ocorre. Acompanha todo o
quadro ou em alguns momentos específicos (durante a febre, no calafrio, com o suor, etc.). O que necessita fazer
pela debilidade ou fraqueza (sentar, deitar, dormir, etc.). Posição e situação de conforto e desconforto.

6.Febre
Descreva a febre, se aferida qual é a temperatura verificada, horários de agravação e melhora, tempo de duração,
posição do corpo preferida, etc. Estar atento para existência ou não de calafrios, etapas febris, alternância entre
calor e frio, sintomas concomitantes à febre, tais como sede, náuseas, vômitos, micção (aumentada ou diminuída),
etc.
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7.Transpiração
Tipo: fria, aquecida, ardente, grudenta, intermitente, oleosa, pegajosa, súbita, debilitante, escassa, profusa.
Momentos que ocorre, acordado, no sono, horários, localização do suor, odor, coloração, mancha ou não a roupa.
8. Apetite e sede

Descreva as nuances do apetite e sede bem como os desejos e aversões no agudo. Temperatura que deseja alimentos
e líquidos. Descreva a sede (grandes quantidades, pequenos goles, intensa mas bebe pouco, intensa em períodos
longos, sede ausente ou presente em algum estágio da febre (por ex. no calafrio, na etapa do suor, etc.).
9. Agravações e melhorias

Em que horários do dia e/ou situações ocorrem a piora e/ou melhora. Ex: melhora ou piora dormindo, comendo,
parado, em movimento, deitado, recostado, em locais frios, quentes, ar livre, ventilador, etc.
Obs.. não utilize sinais e sim “agg” e “amel”.
10. Cabeça e pescoço
Dor ou sensações peculiares presentes; Localização; Concomitàncias; Fatores de agravação e melhora.

10.1.Tontura/vertigem
Tipo, horário, concomitância com outros sintomas, fatores de agravação ou melhora)

11. Face e orofaringe

Cor, aspecto, fria, quente, bochechas (pálidas, coradas), expressão facial (angústia, medo, dor, desespero, etc.).
Considerações sobre a mucosa da orofaringe, aspecto da língua, paladar e olfato.

12. Órgãos dos sentidos

Olhos e visão, ouvidos e audição, gosto e paladar na boca, olfato. Descreva qualquer alteração nos órgãos e funções
dos sentidos com as modalidades de horário e duração.

13. Aparelho respiratório

Descreva os sintomas respiratórios desde nariz (coriza, obstrução, espirros) até pulmões com modalidades de
agravação e melhora bem estabelecidas (o que for duvidoso não deve ser anotado). Anote tipo de dor (se houver)
o que interfere com a dor, irradiação da mesma, caráter e duração (permanente, móvel, local, etc.). Descreva a
respiração, sons produzidos (gemido inspiratório ou expiratório, bufadas, gritos, etc.). Observe se há esforço
respiratório (tiragens, etc.) e descreva o que está vendo.
13.1.Tosse
Observar postura corporal durante a tosse, horário e situações de agravação, frequência, esporádica,
espasmódica, continua, seca, úmida.

13.2.Expectoração
Descrever o aspecto: cor, cheiro, quantidade, consistência.
14. Aparelho cardiocirculatório

Sintomas cardíacos, palpitações, arritmias, congestão venosa, alterações da cor das extremidades, lábios , sinais
de hipoxemia ou comprometimento cardiocirculatório bem como particularidades do pulso.
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15. Abdome e aparelho digestivo

Alterações da digestão, náuseas, vômitos, evacuações, gases, cor das fezes, forma de eliminação, consistência.
Descrever sobre estes sintomas no decorrer do processo, horários e fatores de agravação e melhora. Presença de
dor com sua descrição.

16. Aparelho genitourinário

Alterações da emissão de urina, cor, presença ou não de espuma, sangue ou outros elementos visíveis. Horários e
fatores de agravação e melhora. Sintomas da esfera genital, como menstruação, dor com suas modalidades,
alterações da sexualidade, etc.
17. Aparelho locomotor

Descrever se presença de dores musculares, ou articulares, vertebrais, com suas modalidades e horários de
agravação e/ou melhora, tipo de dor, localização, irradiação, agravação e melhora.
18. Estado mental no quadro agudo

Humor, disposição, emoções, desejo ou aversão à companhia, sensório, compreensão, atenção, memória,
comunicação. Como o paciente percebe seus sintomas: desespero, esperança, medos, etc. Ilusões, delírios e se
estes têm relação com as etapas febris. Obs.. deixar de lado o relato do que o doente é habitualmente, somente
olhar as mudanças que ocorreram no agudo.
19. Sono e sonhos

Sono prolongado, perturbado, interrompido, insônia, concomitantes durante o sono: transpiração, calor/frio,
inquietude, sonambulismo, range dentes, fala. Posição no sono.
Sonhos: pedir para descrever apenas os sonhos que teve durante a doença, registrar com detalhes e perguntar qual
foi a experiência vivenciada pelo paciente ao estar naquela situação que foi vivida no sonho (especificando). Ex.
sonhou que estava fazendo uma palestra para muitas pessoas. Experiência. ansiedade por não me sentir capaz de
fazê-la.
1.
Particularidades do caso
Anotar outras alterações não comuns ao quadro geral da Covid-19. Por exemplo: sintomas de pele, exantemas,
erupções, petéquias, sufusões hemorrágicas, etc. Anote as peculiaridades de outros órgãos ou sistemas orgânicos.
20.Comorbidades:
21. Alterações nas comorbidades desde que iniciou a doença atual:
22. Medicamentos de uso contínuo:
23. Faz acompanhamento prévio com homeopatia: (

) sim (

) não

Qual(is) a(s) medicação(ões) e posologia:
24. Exames complementares (laboratoriais e de imagens)
Descrever laudos e tirar fotos.
25. Prescrição no momento atual: medicamento, escala, potência e dosagem
Deixar em branco se não foi prescrito homeopatia.

26.Evoluções:
Descreva detalhadamente as evoluções, observando o movimento das leis de Hering. Em caso de evolução
desfavorável, sinalizar o movimento do processo patológico.
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ANEXOS
Anexo 2. Questionário para identificação do Gênio Epidêmico da Covid-19*
Anamnese de pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
Número do questionário:
Data da avaliação:
Data das reavaliações:
Profissional responsável pelo preenchimento:
1.
Identificação
Nome completo:
Data de nascimento:

Idade:
Sexo:
Nome da mãe ou responsável:
Naturalidade:

Nacionalidade:
Estado civil:
Escolaridade:
Profissão ou ocupação:
Residência
Município/Estado:
Telefones:
2. História epidemiológica
Locais que visitou nos últimos 30 dias:
Contato com alguém diagnosticado com coronavírus?
( ) SIM ( ) NÃO
Confirmação laboratorial no teste para pesquisa de COVID -19:
( ) SIM (

) NÃO

ORIENTAÇÕES AO MÉDICO: Preencha os campos abaixo com o maior numero possível de informações
relevantes, deixando de lado conjecturas, especulações, interpretações. Quando for graduar a intensidade de
qualquer sintoma use: 1 - LEVE, 2 - MODERADO, 3 - SE VERO OU 4 - INCAPACITANTE.
3. Relato de familiares e/ou da equipe de saúde que realizou o primeiro atendimento
Quando for possível o acesso a essas pessoas, tentar identificar o ritmo do aparecimento do quadro, os sintomas
que apareceram e a ordem de sucessão dos mesmos, a intensidade e os concomitantes. Identificar se houve algum
desencadeante emocional ou físico relevante. Se apresentou mudança no seu estado mental desde que iniciaram os
sintomas. E como estavam o apetite, sede e estado geral prévios à internação.
4. Semiótica homeopática na UTI
4.1Anterior à intubação
Averiguar como foi o comportamento prévio a intubação— calmo, agitado, inconsciente, etc. Alguma fala, como “eu
não quero morrer”, “me ajudem”, “socorro”, “eu estou bem”, “me soltem”, etc.?

4.2. Observação de como ele se encontra no leito
Posição que se encontra, como reage a estímulos externos: luz, barulho, falas, manuseio, etc.
3.

Estado de consciência: (

) lúcido; ( ) orientado; ( ) desorientado; ( ) sonolento;
( ) obnubilado; ( ) comatoso; (
) sob sedação

4.4. Escala de Glasgow:
4.5. Ectoscopia (inspeção, palpação, ausculta)
Observar a transpiração, cor e temperatura da pele e sua distribuição pelo corpo; presença de edemas, avaliação
dos pulsos, fasciculações, tremores, etc.
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4.6. Tônus: (

) hipotonia; (

) atonia; (

) normotonia; ( ) hipertonia

5.Febre
Observar curva térmica no prontuário (resposta aos antitérmicos).
6. Cabeça, face, olhos, orofaringe e pescoço

Descrever expressão facial, movimentos e fasciculações/convulsões, posição (inclusive dos olhos), pupilas,
lacrimejamento, coloração (mucosas e pele), temperatura, transpiração, vascularização, secreções, hidratação,
edemas, tumorações, ulcerações e erupções.

7. Aparelho circulatório

Avaliar: perfusão, pulsos, ritmo, pressão, hipóxia, sinais de congestão.

8. Aparelho respiratório

Avaliar ritmo, frequência, ruídos, simetria, amplitude, esforço respiratório. Observar secreção do tubo, aspecto
cor e odor e consistência.
9. Aparelho digestivo

Inspeção, palpação, ausculta, anotar o que for relevante. Questione sobre o aspecto, frequência e modo de
eliminações (gases, fezes, vômitos, sangramento), descrevendo o aspecto.
10. Aparelho genitourinário

Avaliar balanço hídrico: débito urinário e funcionamento renal — checar gráficos e coletores. Urina: cor, presença
ou não de espuma, sangue ou outros elementos visíveis.
11. Particularidades do caso

Anotar outras alterações não comuns ao quadro geral da Covid-19. Por exemplo: sintomas de pele, exantemas,
erupções, petéquias, sufusões hemorrágicas, etc.
12. Comorbidades (colhido com familiares ou prontuário)

13.Alterações nas comorbidades desde que iniciou com a doença
14.Medicamentos de uso contínuo:
15. Exames complementares (laboratoriais e de imagem)

Tirar fotos do prontuário e dos exames.

16. Prescrição no momento atual: medicamento, escala, potência e dosagem

Deixar em branco se não foi prescrito homeopatia.

17.Evoluções
Descreva detalhadamente as evoluções, observando o movimento das leis de Hering. Em caso de evolução
desfavorável, sinalizar o movimento do processo patológico.

30

ANEXO 3. Comissão Brasileira de Homeopatia para COVID-19
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para pacientes
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido — TCLE
Baseado nas diretrizes contidas na Resolução CNS n° 466/2012
Prezado(a) Senhor (a),
Esta pesquisa é sobre a elaboração do Gênio Epidêmico, ou seja, o grupo de medicamentos homeopáticos para a
epidemia da COVID-19. Está sendo desenvolvida por médicos homeopatas que compõe a Comissão Brasileira
de Homeopatia para o Génio Epidêmico da COVID-19, coordenada pelo Dr. Carlos Eduardo Leitão (CRM/PR:
14.815), do estado do Paraná e com integrantes de diversos estados brasileiros.
O objetivo do estudo é obter o grupo de medicamentos homeopáticos mais indicados para a atual epidemia por
meio do atendimento de casos clínicos, fazendo o levantamento e a análise de todos os sintomas à luz da
abordagem homeopática. A finalidade deste trabalho é contribuir para o possível tratamento, possível redução da
sintomatologia e do tempo de recuperação e consequente redução do contágio, bem como da provável profilaxia
da epidemia.
Participando deste estudo você também colabora com o projeto, incluindo uma abordagem diferenciada e efetiva
como descrita em várias outras epidemias acompanhadas por médicos homeopatas no mundo. Solicitamos a sua
colaboração para uma consulta, que pode ser por meio digital, com tempo médio de uma hora de duração, como
também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em
revista científica nacional e/ou internacional.
Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Os riscos desta pesquisa
são mínimos, apenas aqueles decorrentes de eventual desconforto produzido pelo compartilhamento de
informações no momento da consulta. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária. Caso decida
não participar do estudo, ou resolva a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem
haverá modificação na assistência que vem recebendo de seu(sua) médico(a). Os pesquisadores estarão a sua
disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.

Assinatura (médico/a responsável pelo atendimento)
Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha
participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da
pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos
(divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma via deste documento.
de

de 2020.

Assinatura (participante ou seu/sua responsável legal)
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com o pesquisador Estevão
Toffoli Rodrigues — (71) 9-9198-9970 ou estevaotoffoli@gmail.com — ou com a pesquisadora Mônica da Cunha
Oliveira — (71) 9-9963-6366 ou monicadacunhaoliveira@gmail.com
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ANEXO 4. Comissão Brasileira de Homeopatia para COVID-19

TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Termo de Anuência da Instituição
Instituição

mediante conhecimento do Projeto para definição e utilização do gênio epidêmico para a
COVID-19, desenvolvido pela Comissão Brasileira de Homeopatia para o Gênio Epidêmico
da

COVID-19,

está

ciente

e

autoriza

o

médico

pesquisador
a

participar

do

atendimento

do

paciente
internado

nesta

Instituição com o diagnóstico de COVID-19 para atendimento e levantamento dos seus dados
clínicos pela abordagem homeopática.
Local e data:

Assinatura com carimbo da Instituição

Pesquisador:
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