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INTRODUÇÃO 

PREZADOS COLEGAS 

Este trabalho que somente agora disponibilizamos, após 6 anos de sua conclusão, tem 
uma longa história e trajetória. 

Tem como ponto de partida o vídeo (O Futuro Roubado) apresentado pelo querido 
colega Dr. Matheus Marim no 7 Encontro de Homeopatia na Ilha do Mel. Após termos 
tido contato com este vídeo que denuncia os efeitos causados pelos poluentes 
ambientais sobre as populações selvagens, nos dispusemos a estudar o assunto dos 
poluentes ambientais e suas alterações sobre a saúde dos animais e do homem. 

Dentre muitos deles por nós estudados encontramos a Dioxina (substância química 
que abrange uma grande família de agentes clorados altamente tóxica e responsável 
por disrupção hormonal e imunológica. 

Esta família de agentes químicos é altamente tóxica por mimetizar o hormônio 
estrogênio produzindo efeitos tanto agonistas como antagonistas. 

Sabemos que o estrogênio é um hormônio que atua no DNA promovendo o estímulo 
para a replicação do DNA, transcrição do RNA e tradução protéica influenciando a 
proliferação celular e mediando a cascata de vários hormônios bem como a cascata 
imunológica. Decorrente desta ação o estrogênio e a Dioxina por mimetizá-lo são 
responsáveis por inúmeras patologias, muitas das quais genéticas, encontradas tanto 
nas populações de animais selvagens como nos humanos. 

De posse desses dados nos dispusemos a buscar a substância e com ela procedermos 
a uma experimentação homeopática. 

Dois anos após conseguimos a Dioxina preparada homeopaticamente pela  farmácia 
Helios na Inglaterra, e armazenada em frascos codificados pela farmácia Marcela em 
Porto Alegre por interferência da Dra Miriam Sommer.  Reunimos o grupo de 
experimentação do RGS que já tinha experiência no processo patogenético   e 
procedemos à experimentação com a potência CH30 conduzida através de um 
protocolo curto. 

Apresentamos os resultados da patogenesia em 3 eventos homeopáticos nacionais e 
ficamos de divulgar os resultados para que esta substância pudesse ser utilizada e 
comprovada clinicamente. 
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Estamos encaminhando para publicação eletrônica os dados completos da 
experimentação feita no RGS, os dados da experimentação efetuada na Austrália que 
nos foi gentilmente ofertados pelo Dr.Phills Optusnet e pela Dra. Linda Grierson e os 
dados de coletânea clínica. 

Salientamos que os dados da experimentação australiana estão parcialmente 
traduzidos para o português sem contudo esta tradução ter sido revisada por um 
tradutor “expert”  no assunto.  Mesmo assim, com esta falha julgamos importante a 
disponibilização da mesma para que os colegas que se debruçarem sobre o estudo 
deste medicamento possam ampliar suas considerações. 

Esperamos ter contribuído para a compreensão desta substância  e desejamos que 
possa ser utilizada sob a lei da similitude para o benefício de muitos. 

De nossa parte fica o profundo agradecimento aos colegas que se dispuseram a 
enfrentar esta caminhada. 

Ângela Augusta Lanner  Vieira 

Novembro de 2010 


