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Suprema Corte da Índia apoia escolha de vacinação 
Decisão marcante em 2 de maio de 2022 
por Shalini Mehta 
 
OMNS (6 de maio de 2022) Somos uma família de três: eu, meu marido e nossa filha de 17 
anos. Comecei a seguir um regime vitamínico em 2015, quando procurava 
desesperadamente respostas para a saúde do meu marido depois que ele passou por uma 
cirurgia. Eu sabia que a medicação por si só não permitiria que ele se recuperasse 
totalmente. Por outro lado, minha filha experimentou alguns efeitos colaterais horríveis da 
vacina MMR. Finalmente, Deus ouviu minhas orações e aconteceu de eu ouvir Andrew Saul 
no documentário Food Matters . [1] Ele era aparentemente um anjo enviado por Deus, e seu 
conhecimento me ajudou a entender a importância dos suplementos de nutrientes 
essenciais. Mudou a minha saúde e a da minha família. 
 
Então veio o COVID-19 para a Índia, onde moro. Em 20 de março de 2020, nosso país entrou 
em um bloqueio completo. Assim como todos nós não sabíamos o que era esse vírus e como 
ele impactaria o cenário mundial da saúde. Mas eu sabia que minha família e eu éramos 
consumidores entusiastas e devotados de vitaminas e minerais, embora não seja fácil obter 
suplementos na Índia. 
 
Enquanto isso, ouvi o Dr. Thomas Levy falar sobre como a vitamina C e o peróxido de 
hidrogênio são úteis contra o COVID-19. [2] Também ouvi o Dr. Saul mencionar que a 
vitamina C, selênio, vitamina D, vitamina A e zinco são suplementos importantes para 
prevenir a COVID, e como em alguns países a vitamina C intravenosa está sendo usada para 
tratar a COVID. [3-10] Já tomamos esses suplementos desde 2015. E também fomos muito 
cuidadosos em verificar nossos níveis de vitamina D e zinco. 
 
Além desses suplementos, todos nós três temos sido muito particulares sobre nossas 
escolhas de saúde e vida. Usamos máscara ao sair para o mercado, higienizamos as mãos e 
usamos peróxido de hidrogênio em forma diluída em tudo que vem de fora em nossa 
casa. Todos os nossos vegetais são lavados em água salgada ou bicarbonato de 
sódio. Paramos de ir a lugares lotados. Colocamos uma sapateira na entrada de casa e até 
hoje não usamos sapatos de fora dentro de casa. Usamos óleo de gergelim orgânico no 
revestimento interno do nariz duas vezes ao dia. Na medicina ayurvédica, o óleo de gergelim 
é considerado muito benéfico para impedir que qualquer vírus transmitido pelo ar desça 
pelo trato respiratório. Comemos apenas comida orgânica, local, sazonal, caseira e somos 
vegetarianos. Nós nos exercitamos por meia hora, cinco vezes por semana e somos muito 
ativos em nossas tarefas domésticas. Meu marido tem 53 anos e eu 49 anos, e não sofremos 
de nenhuma comorbidade. Como resultado deste protocolo simples, mas eficaz, nenhum de 
nós foi infetado pelo COVID-19. 
 
Mas uma grande preocupação era a vacinação. Em dezembro de 2021, notamos que, 
embora o governo da Índia estivesse incentivando o público a se vacinar, não havia 
compulsão. No meu país, o Governo nunca obriga as pessoas a fazerem nada relacionado 



com a escolha pessoal, permitindo que as pessoas façam as suas escolhas informadas. Mas 
fiquei um pouco desconfortável quando soube que a vacinação estava se tornando 
obrigatória em alguns países. E no nosso país, algumas organizações sem o consentimento 
do Governo tornaram obrigatória a dupla vacinação das pessoas, proibindo a entrada de 
pessoas não vacinadas nas suas instalações. 
 
Assim, em março de 2022, fomos encorajados quando alguns bons advogados samaritanos 
apresentaram várias petições na Suprema Corte da Índia solicitando que a vacinação não 
fosse forçada às pessoas e que os resultados dos testes de vacinas feitos na Índia fossem 
tornados públicos. Com base nesses dados, deve ser uma escolha pessoal se vacinar e, 
usando evidências, eles provaram no tribunal que as pessoas vacinadas estavam espalhando 
infecções tanto quanto as pessoas não vacinadas. Eles também trouxeram à tona o 
argumento de que a vacina COVID havia criado alguns grandes desafios na saúde das 
pessoas porque os testes de vacinas não eram extensos e a Autorização de Uso de 
Emergência (EUA) foi dada de forma imprudente. 
 
Então, em 03 de maio de 2022, ficamos exultantes ao acordar para o julgamento muito 
positivo da Suprema Corte da Índia de que as vacinas não devem ser impostas às pessoas 
porque o artigo 21 da nossa constituição indiana afirma 'o direito à vida'. [11] O Tribunal 
afirmou claramente e cito - "No que diz respeito à integridade corporal e autonomia pessoal 
de um indivíduo à luz de vacinas e outras medidas de saúde introduzidas para lidar com a 
pandemia de COVID-19, somos de opinião que a integridade corporal está protegido pelo 
artigo 21 (Direito à Vida) da Constituição e nenhum indivíduo pode ser obrigado a ser 
vacinado." 
 
Gostaria que outros países seguissem o exemplo. 
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Medicina Nutricional é Medicina Ortomolecular 
 
A medicina ortomolecular usa terapia nutricional segura e eficaz para combater 
doenças. Para mais informações: http://www.orthomolecular.org 
 


