NOTA DE ESCLARECIMENTO DA AMHB
AO MÉDICO HOMEOPATA SOBRE ATUAÇÃO NA PANDEMIA
S. Paulo, 03/09/2020
Frente à pandemia que estamos vivenciando no Brasil e no mundo, a
Homeopatia, como especialidade médica reconhecida há 40 anos pelo
Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, tem se
mostrado tanto uma aliada como uma grande coadjuvante a favor do enfermo
acometido pela Covid-19.
Nesse período, a Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB), suas
Federadas, Entidades Formadoras e Grupos de Estudos desenvolveram
estudos de gênio epidêmico que propiciaram aos médicos homeopatas de
todo o país ter à sua disposição um conjunto de medicamentos homeopáticos
que podem ser usados com segurança no atendimento aos pacientes
acometidos pela doença. Várias ações também foram deflagradas no sentido
de um auxílio emergencial com esses medicamentos de acordo com a
prevalência da doença em diferentes regiões do país, através de iniciativas
individuais de colegas homeopatas, grupos de estudos e das Federadas da
AMHB.
Devido à necessidade de embasar nossas ações em premissas
epistemológicas e evidências científicas que respaldem a prática
homeopática, alguns aspectos merecem especiais cuidados na nossa
especialidade. Diante de uma nova doença com muitas incertezas, a AMHB
recomenda a observação continuada e documentação dos cuidados com os
pacientes atendidos e, em particular, extrema prudência na indicação de
medicamentos até então desconhecidos. Lembramos que as pesquisas no
Brasil são reguladas pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde, sendo obrigatória a submissão e apreciação do protocolo de pesquisa
por Comitês de Ética em Pesquisa ou pela própria CONEP. Em complemento,
o nosso Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro
de 2018) proíbe ao médico, em seu artigo 100, “Deixar de obter aprovação de
protocolo para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, de
acordo com a legislação vigente”.

Novos trabalhos de pesquisa são bem-vindos e necessários, e devem ser
realizados dentro do rigor metodológico requerido para o teste de novos
medicamentos, além de satisfazer os requisitos éticos acima lembrados. A
AMHB, através de sua Comissão Científica, tem disponibilizado uma
assessoria técnico-científica para análise prévia de projetos de pesquisa em
COVID-19, quando solicitada.
Assim, a AMHB vem, junto a todos os seus associados, cumprir seu papel
institucional, sempre em consonância com as determinações do CFM, AMB,
ANVISA e Ministério da Saúde.
Certos da compreensão de todos e de que com união muito poderemos
realizar em prol da saúde da população brasileira através de nosso trabalho
médico ético e solidário, enviamos um cordial abraço a todos os homeopatas
com votos de saúde e paz.
Atenciosamente
Diretoria AMHB

