
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE HOMEOPATIA BRASILEIRA. 

Nas vossas Ex. mas Pessoas: Ilmo. presidente; e associados. 

Gratidão!  

Sou feliz quando recebo as informações no Facebook; nas quais observo o 

excelente projeto que vossas Ex. mas Pessoas estão a realizar em investigação 

clínica, utilizando os medicamentos homeopáticos, a fim de realizarem trabalho 

biológico (terapêutico, nos doentes hospedeiros da infeção COVID 19.  

Tendo presente que, não há em ciências da saúde medicamentos homeopáticos 

que sejam vacinas.  

Quero que cheguem a conclusões êxito!  

Honra-me nobre gente! 

 

Prezado médico Gilberto Ribeiro Vieira: pediatra e homeopata. 

Autor do livro: “ homeopatia e saúde do reducionismo ao sistémico ”. 

Livro que é uma nova luz em homeopatia clínica: “matéria médica homeopática”. 

Professor da Universidade de Tocumã-Rio Branco-Acre-Brasil. 

 

Prezado Maurício Freire: médico quântico homeopata (Brasil). 

Clínica Dr. Maurício Freire, limeira, São Paulo. 

 

Prezado colega homeopata e interlocutor: João Bazácas. (Brasil) 

Prezado colega homeopata e interlocutor: Paulo Calefi. (Brasil). 

 

Prezado médico Hélio Pereira. 

Formador de homeopatia clássica. 

 

-Prezado colega e qualificado ato homeopata clínico: Dr. José Neto.  

-Prezado colega e qualificado ato homeopata clínico: Dr. Carlos Carvalho. 

-prezados colegas interlocutores. 

-Prezados destinatários. 

* 

TITULO. 

O MARQUÊS DÁ POR CONCLUIDA COM ÊXITO. 

A INVESTIGAÇÃO EM BIOFÍSICA: SOBRE AS PROPRIEDADES BIOFÍSICAS DO 

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO CIENTÍFICO. 

ESTÁ CONSTRUIDO O PARADIGMA CIENTÍFICO EM BIOFÍSICA: SOBRE AS 

PROPRIEDADES BIOFÍSICAS DO MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO 

CIENTÍFICO. 

CUJO PARADIGMA DE INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL: APRESENTA EVIDÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS SUPORTADAS EM RESULTADOS EXPERIMENTAIS PRODUZIDOS. 

O objetivo da construção deste paradigma: foi acreditar as palavras do médico 

Samuel Hahnemann: ditas há 230 anos. 

 

Cito: “ As sucessivas sucussões potenciam o medicamento homeopático “. 

Hahnemann. 



Em matemática. 

A diferença de potencial elétrico (ddp=V) resulta da diferença de cargas elétricas 

(Q=C) dentro do medicamento homeopático. (ddp=V=Volts) (C= Coulomb). 

Fórmula. 

VxQ.  

 

A energia potencial elétrica (Epe) dentro do medicamento homeopático: é igual 

à carga elétrica (Q=C) armazenada dentro do medicamento homeopático: vezes 

o potencial elétrico (V). 

Fórmula. 

Epe=QxV.  

 

Trabalho (T) é igual à carga elétrica (Q=C) vezes a diferença de potencial elétrico 

(ddp=V). 

Fórmula. 

T=QxV.  

 

Quer dizer: Todas as fórmulas matemáticas em cima apresentadas; expressam 

(dizem); que o medicamento homeopático com maior número CH (maior número 

de diluições-excitações atrito, sucessivas); realiza mais trabalho em menos, ou 

igual tempo.  

É uma lei da Biofísica.  

Trabalho (T) realizado: quanto maior a diferença de potencial elétrico (ddp=V): 

vezes a densidade de carga elétrica armazenada no medicamento homeopático: 

maior é a grandeza de energia potencial elétrica (Epe) transferida pelo 

medicamento homeopático para o capacitor, no qual é armazenada. 

Os resultados experimentais da investigação, repetida; deram-me a evidência 

científica de que é o medicamento homeopático com maior número de diluições-

excitações ATRITO, sucessivas, que transferem maior grandeza de energia 

potencial elétrica (Epe) para o capacitor no qual é armazenada. 

 

CONCLUSÃO. 

É o medicamento homeopático com maior número CH que realiza mais trabalho 

em menos, ou igual tempo: transfere maior grandeza de energia potencial 

elétrica (Epe) para o capacitor, no qual fica armazenada. (T=QxV). 

Potência (P) é igual a Watts (W) é igual ao quociente da energia a dividir pelo 

tempo (T).  

O medicamento homeopático com maior número CH possui maior potência (P): 

realiza mais trabalho (T) em menos ou igual tempo (s). Quero dizer: O 

medicamento homeopático com maior número CH transfere maior quantidade de 

energia potencial elétrica (Epe) para o capacitor em menos, ou igual tempo. 

(T=segundo). 

Fórmula.  

(P=w=E÷T  

 



Os dois medicamentos homeopáticos na investigação experimental apresentada 

em dois filmes; que vos endereço: apresentam diferença de potencial elétrico 

entre si, quando são comparados. 

O medicamento homeopático natrum muriaticum 1CH transferiu para o capacitor 

005 (5) milivolts de energia elétrica. 

O medicamento homeopático natrum muriaticum 30CH transferiu para o 

capacitor 008 (8) milivolts de energia elétrica. 

(Ver os dois filmes). 

Os resultados experimentais repetidos por (8) medicamentos homeopáticos igual 

a quatro comparações; podem ser vistos e estudados em. 

António.Marquez.7165 Fecebook-Cronologia. 

 
As cargas elétricas (Q=C): são propriedade da matéria.  

Produzem campo potencial elétrico (V) e o derivado campo elétrico (E). 

Lei da Física. As cargas elétricas (Q=C) não nascem nem morrem: simplesmente se 

conservam dentro do medicamento homeopático. 

Perante esta lei: o número de Avegadro 6,02x1023 que mede valores grama/mol de 

matéria; não tem lugar.  

As cargas elétricas acumulam-se nas sucessivas diluições, e conservam-se. 

 

CONSTRUIDA UM TEORIA CIENTÍFICA. 

A investigação teve seu começo no dia 2 de abril de 2016. É concluída no dia 27 

de abril 2021.  

Houve um trabalho de investigação preliminar: iniciado a 12 de dezembro de 

2012. 

Dos resultados experimentais da investigação em título; (de 2016 a 2021). Foi 

construída uma teoria científica-um discurso científico: cujo objetivo foi tirar o 

medicamento homeopático de seu analfabetismo científico de há 230 anos. 

Cuja teoria científica alicerçada nos conceitos da Biofísica: é base para que seja 

construída uma conversa científica partilhada; com todos os profissionais de 

ciências da saúde; sobre as propriedades biofísicas do medicamento 

homeopático.  

A fim de que sejamos compreendidos em conversa científica: pelos nossos 

adversários. Dando fim à adversidade: ao compreendermo-nos. 

 
VOCÊ PREZADO COLEGA HOMEOPATA; NO DIA CERTO: PODERÁ FAZER MUITO 

MELHOR DO QUE O MARQUÊS FEZ. QUERO QUE REALIZE UM ÊXITO MAIOR! 

 

MINHA FORMAÇÃO EM FÍSICA/BIOFÍSICA. 

Foi física do 8º ao 12º ano. (12º ano: ensino pré-universitário). 

CURSO GERAL DE NATUROPATIA. 

BIOFÍSICA: nas disciplinas de eletroterapia e estudos radiológicos. 

Foram quatro anos: 1986-1989 inclusivo. 

NO INSTITUTO MÉDICO NATURISTA. 

Carta de curso, com 18 valores. 

Recebidos quatro pontos da ACSS-Ministério da Saúde. 

Lei nº 45/2003 e lei regulamentar nº 71/2013. 



 

Abraço quântico: homeopático. 

 

Marquês. 
Curso Geral de Naturopatia. 

Investigador em Biofísica: sobre as propriedades biofísicas do medicamento 

homeopático científico. 

 

 

 

 


