
 

 

2021: Apelo para arquivos de pacientes COVID-19 

 
Exmas. Senhoras e Senhores: 
 
Somos um grupo de médicos, farmacêuticos, advogados e outros cientistas que, juntamente com 
os afetados pela pandemia, os “Médicos Pela Verdade” e o escritório de advocacia Dr. Füllmich, 
queremos investigar os efeitos graves e possivelmente fatais, decorrentes da COVID-19. 
 
Desde há muitos anos, que alguns dos nossos médicos e cientistas, para além da sua vasta 
experiência clínica, se especializaram na gestão da  saúde, nomeadamente na avaliação de 
registros médicos específicos dos pacientes tais como hemogramas e dados bioquímicos, e 
consequente interpretação e recomendação do melhor para a saúde pessoal de cada indivíduo. 
 
A base é sempre a observação o mais abrangente e aprofundada possível de cada indivíduo. 
Hemogramas, perfis de medicação, hábitos alimentares e consumo de bebidas, atividades de 
lazer e ambiente profissional são alguns dos parâmetros avaliados. 
 
O Objectivo é sempre a redução da medicação (se possível e só com decisão médica) e dos 
riscos de sequelas com enfartes, AVC e tromboses graves. 
 
A equipe de especialistas cobre as áreas de Farmácia, Medicina, Motricidade Humana, 
Ecotrofologia (ramo da ciência nutricional) e TI. Nenhum tratamento médico é realizado como 
parte de nosso trabalho. A soberania da terapia médica não é afectada. 
 
Uma vez que existem publicações especializadas sobre COVID-19 desde março de 2020, que, 
entre outras coisas, colocam as pessoas com obesidade, hipertensão e/ou diabetes tipo 2 em foco 
como pessoas de risco, o tema afeta as atividades profissionais dos nossos médicos e 
farmacêuticos. Desde março de 2020, temos grande interesse em descobrir para quem COVID-19 
pode ser uma doença séria e até fatal. 
 
Os seguintes tópicos e perguntas são os princípios básicos: 
 
• História do coronavírus 
• Mecanismo de acoplamento da proteína spike SARS-CoV-2 e possíveis mutações na enzima 
   conversora de angiotensina 2 (ACE2) localizada na membrana celular 
• Regulação da ACE2 ligada à membrana celular e sua possível influência na perigosidade do 
  SARS-CoV-2 e possíveis mutações 
• Sintomas de COVID-19 e a diferenciação de outras infecções respiratórias graves (SARS = 
  SRAG = Síndrome Respiratória Aguda Grave; dispneia e febre são os principais sintomas) 
• Opções de terapia medicamentosa e interações de medicamentos existentes 
• Influência de dados bioquímicos de análises sanguíneas de pacientes atuais e anteriores 
• Risco de pandemia de SARS-CoV-2 e SARS-CoV mutante 
 
Quando se fala de COVID-19, a nossa sociedade está a dividir-se numa extensão sem 
precedentes. Queremos tornar as pessoas mais tolerantes e pacíficas umas com as outras. A 
única forma de o conseguir é compreendendo esta doença. Aqueles que estiveram gravemente 
doentes e familiares das vítimas do COVID-19, podem ajudar a interromper essa divisão da 
sociedade e ajudar-nos a lidar com as consequências graves, tornando as mortes menos 
frequentes ou os pacientes mais fáceis de tratar no futuro. 
 
 
Forneça-nos os arquivos dos pacientes - seus ou dos seus parentes falecidos, juntamente 
com hemogramas e lista medicamentos. Pelo menos dos dois anos anteriores. O 
processamento e a avaliação dos dados ocorrem sob a proteção da sua privacidade 
(consulte “Objetivo do inquérito de dados dos pacientes COVID-19”). 



 

 

Responsabilidades, contactos e objetivo da pesquisa 
 
 
Médico responsável (medicos pela verdade): 
 
 Dr. Thomas Ly 
 Eichstr. 30 
 30161 Hannover 
 Tel: 0511 2283885 
 
 
Farmacêutico responsável: 
 

Dr. Chalid Ashry   Dr. Stefan Landshamer 
 Mündener Straße 27   Türkenstraße 42 
 34359 Reinhardshagen  80799 München 
 Tel: 0171 5001423   Tel: 089 284259 
 
 
Responsável pelo cumprimento dos regulamentos da protecção de dados 
 

Dr. Chalid Ashry 
 Mündener Straße 27 
 34359 Reinhardshagen 
 Tel: 0171 5001423 
 
 
Destinatário dos registos dos doentes (correio): 
 
 Kanzlei Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 
 Senderstraße 37 
 37077 Göttingen 
 Tel: 0551 209120 
 Fax: 0551 20912144 
 
 
 
Objetivo da obtenção dos dados do paciente COVID-19: 
 
O objetivo de nossa pesquisa é fornecer uma análise o mais completo possível da condição física 
antes, durante e, com esperança, após a doença. Isso inclui medicamentos, parâmetros 
sanguíneos e, neste caso, resultados adicionais de testes de PCR. Esses dados podem ser 
usados para avaliar o estado de saúde em relação a uma possível relação causal com a doença 
COVID-19. Por exemplo, alguns medicamentos desempenham um papel importante na regulação 
da enzima de superfície celular ACE2 (especialmente nas células do pulmão, onde SARS-CoV-2 
acopla através da proteína spike). Alguns parâmetros sanguíneos (por exemplo, glóbulos brancos, 
vitamina D, açúcar no sangue, lípidos no sangue) desempenham um papel na avaliação da força 
imunológica. Assim como as tromboses podem representar um risco corona, também os hábitos 
alimentares e consumo de bebidas ou pratica de exercício físico cumprem um papel. 
A avaliação dos dados ocorre com o mínimo de dados pessoais possíveis, a fim de 
proteger a privacidade dos pacientes tanto quanto possível. Qualquer encaminhamento 
dos dados a outros cientistas indicados no formulário para posterior avaliação ocorre 
exclusivamente de forma anónima, evitando que se possam tirar conclusões sobre a 
pessoa em causa. 
 



 

 

 

Declaração de consentimento para a avaliação dos dados do paciente 
 
 
Ao assinar esta declaração de consentimento, autorizo o envio e utilização de documentos do 
paciente para o escritório de advocacia Dr. Fuellmich em Göttingen e disponibilizo ao Dr. Chalid 
Ashry, Dr. Stefan Landshamer e Dr. Thomas Ly os seguintes dados para o propósito da avaliação 
acima mencionada: 
  
Primeiro nome do paciente:  ___________________________________ 
 
Apelido do paciente:   ___________________________________ 
 
 
(   )  Ficha individual de paciente (eventualmente incluindo medicação e hemogramas desde 20__) 
 
(   )  Ficha Individual de um parente falecido (incluindo medicação e hemogramas desde 20 
 
(Parentesco): __________________ 
 
 
(   ) Resultado do teste PCR: 

 
1º teste: (   ) positivo (  ) negativo (  ) data: ____________ 
2° teste: (   ) positivo (  ) negativo (  ) data:  ____________ 
3° teste: (   ) positivo    ) negativo (  ) data:  ____________ 

 
 
Nem o escritório de advocacia Dr. Füllmich, nem Dr. Füllmich, nem os três cientistas 
supramencionados, passarão os dados a outras pessoas ou instituições.  
No entanto, você tem permissão para avaliar os dados recebidos anonimamente e publicá-
los anonimamente, sem que seja possível que pessoas não identificadas tirem conclusões 
sobre um paciente específico. O responsável pelo cumprimento dessas disposições é o Dr. 
Chalid Ashry. 
 
Sei que, por motivos de proteção de dados, só enviarei essas informações confidenciais por 
correio (claramente visível “estritamente confidencial”) 
 
 Kanzlei Dr. Fuellmich 
 Dr. Reiner Fuellmich 
 Senderstraße 37 
 37077 Göttingen 
 
ou por acordo prévio enviar para o número de fax 

0551 20912144 
 
Este consentimento pode ser revogado informalmente a qualquer momento com efeito para o 
futuro. A revogação deverá ser encaminhada da mesma forma para o escritório de advocacia Dr. 
Füllmich. 
 
Pacientes ou parentes de pacientes falecidos são informados detalhadamente sobre a avaliação 
das suas fichas. Para tanto, é utilizado apenas o caminho de contato escolhido pela pessoa dando 
o consentimento. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Nome      Assinatura    Data



 

 

Obrigação de confidencialidade e sigilo 
ao avaliar os dados do paciente 

 
 
 
Nós,  
 
Dr. Chalid Ashry,, Dr. Reiner Fuellmich,, Dr. Stefan Landshamer, Dr. Thomas Ly, 
 
declaramos por este meio que os seus dados pessoais sejam tratados exclusivamente de forma 
que a confidencialidade e integridade dos dados seja sempre garantida. 
 
O processamento e a avaliação dos dados de pessoas e instituições externas ocorrem de forma 
anónima, de modo que não é possível tirar quaisquer conclusões sobre um paciente específico. 
 
Somos proibidos de processar dados pessoais de forma não autorizada ou ilegal, ou de violar 
intencionalmente ou não a segurança de processamento de uma forma que leve à destruição, 
perda, modificação, divulgação não autorizada ou ao acesso não autorizado. 
 
A violação dos regulamentos de proteção de dados pode resultar em multa, penalização 
financeira ou prisão. Se a pessoa em causa sofrer danos materiais ou imateriais em resultado do 
tratamento inadmissível dos seus dados pessoais pode ocorrer um pedido de indemnização por 
danos,. 
 
Por uma violação dos regulamentos de confidencialidade e proteção de dados e quaisquer 
danos causados , Dr. Chalid Ashry assume-se inteiramente como o principal responsável.  
A obrigação de manter a confidencialidade e o sigilo persiste também após os dados terem 
sido processados e avaliados. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Chalid Ashry 
Reinhardshagen, 17 de janeiro 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo para apresentação ao médico responsável 

antes de tomar uma medida médica relacionada ao COVID-19 



 

 

Termo de responsabilidade para implementação de 
medidas médicas em relação ao SARS-CoV-2 

 
 
 
Afetado:  _____________________________ 
   (Apelido) (Primeiro nome) 
 
Paciente 
   _____________________________ 
   (Morada) 
 
 
   _____________________________ 
   (Código postal / Cidade)    
 
 
Confirmo ao Sr. / Sra. ______________________ que informei a pessoa em questão sobre os 
seguintes fatos e quaisquer complicações médicas associadas: 
 
 
(   ) Realização de um teste PCR 
 

Em caso afirmativo, qual o teste usado:    _____________________ 
 

Em caso afirmativo, quantos ciclos são realizados:  _____________________ 
 
 
(   ) Realização de um teste de antígeno 
 

Em caso afirmativo, qual o teste usado:    ______________________ 
 
 
(   ) Um teste PCR ou teste de antígeno negativo exclui a doença COVID-19. 
 
(   ) Vacinação contra SARS-CoV-2 
 

Se sim, qual a vacina usada:     ______________________ 
 
 
(   ) A segunda vacinação deve ser realizada antes de   ______________________ 
 
 
(   ) A vacinação imunizou até     ______________________ 
 
 
(   ) Como pessoa vacinada, não posso transmitir SARS-CoV-2 ou mutações a terceiros. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ __________________ __________________ ________ 
 
(Nome)    (Cargo)   (Assinatura)    (Data) 


