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(OMNS!15!de!abril!de!2021)!Ainda!há!uma!grande!supressão!de!informações!sobre!o!
protocolo!de!vitamina!C,!D,!magnésio,!zinco!e!selênio!para!reduzir!o!risco!de!CovidJ19.![1]Por!
exemplo,!essa!supressão!foi!perpetuada!por!médicos!que!não!estudaram!nutrição!na!
faculdade!de!medicina!e!agências!governamentais!que!promoveram!suplementos!de!
nutrientes!apenas!para!prevenir!deficiências!definitivas!como!o!escorbuto.!As!pessoas!estão!
dizendo!que!este!protocolo!não!é!eficaz!porque!não!há!estudos!randomizados!e!duploJcegos!
mostrando!sua!eficácia.!Esse!tipo!de!estudo!não!foi!feito!por!muitos!motivos,!incluindo!o!
método!científico!prevalecente!que!estuda!apenas!um!nutriente!por!vez,!a!escassez!de!
fundos!disponíveis!para!testar!protocolos!de!nutrientes!J!uma!vez!que!a!maior!parte!do!
financiamento!para!tratamentos!médicos!vem!de!empresas!farmacêuticas,!e!o!política!do!
estabelecimento!médico.![1]Seria!útil!organizar!um!estudo!bem!feito!que!testasse!a!eficácia!
de!um!protocolo!de!suplementação!para!prevenir!infecção,!hospitalização!e!mortalidade.!Se!
as!doses!que!sabemos!serem!seguras!pudessem!se!mostrar!eficazes!em!um!estudo!duploJ
cego!randomizado,!a!suplementação!profilática!poderia!ser!apoiada!pelas!
autoridades.!Como!a!área!da!Medicina!Ortomolecular!pode!organizar!tal!estudo?!Com!o!
coronavírus!evoluindo!para!novas!variantes,!tal!estudo!continuaria!a!ser!útil!para!salvar!
vidas.!E!um!estudo!devidamente!organizado!com!foco!em!níveis!adequados!de!nutrientes!
essenciais!também!pode!testar!a!redução!do!risco!de!uma!ampla!variedade!de!outras!
doenças.!
$
Eficácia$
Estudos!clínicos,!histórias!de!casos!e!experiência!direta!ao!longo!de!muitas!décadas!têm!
mostrado!a!importância!de!doses!adequadas!de!nutrientes!essenciais!na!prevenção!e!
reversão!de!doenças.!Isso!precisa!vir!aos!holofotes!públicos!na!atual!pandemia!de!COVIDJ
19.!A!terapia!nutricional!é!firmemente!baseada!em!princípios!biológicos!sólidos!e!
conhecimento!bioquímico!estabelecido!acumulado!ao!longo!do!último!século.!Por!exemplo,!
sabeJse!que!doses!adequadas!de!vitamina!C,!maiores!do!que!a!RDA,!podem!prevenir!a!
infecção!viral!e!ainda!podem!melhorar!a!recuperação!da!infecção!e!fornecer!muitos!outros!
benefícios!à!saúde.![1J56]!Na!pneumonia!grave!causada!pela!infecção!por!COVIDJ19,!os!
níveis!de!vitamina!C!podem!cair!abruptamente,!causando!escorbuto!local.![1J4]A!vitamina!D!
é!essencial!para!uma!ampla!variedade!de!sinalizações!semelhantes!a!hormônios!no!corpo!e,!
além!de!sua!função!de!apoiar!a!saúde!óssea,!é!necessária!para!um!sistema!imunológico!
forte.!A!vitamina!D!é!conhecida!por!uma!variedade!de!estudos!para!reduzir!o!risco!de!
infecções!virais,!como!gripe!e!resfriado!comum,!bem!como!COVIDJ19,!e!baixos!níveis!de!
vitamina!D!são!conhecidos!por!serem!um!risco!para!piores!resultados!hospitalares.![54J68]!
O!magnésio!é!essencial!para!o!funcionamento!adequado!de!centenas!de!vias!bioquímicas!no!
corpo,!incluindo!muitas!das!relacionadas!à!função!da!vitamina!D!no!sistema!imunológico!e!
na!recuperação!de!doenças.![69J73]!Zinco!e!selênio!são!conhecidos!por!serem!importantes!
na!recuperação!de!inflamação,!infecção!e!sepse.![!55!,!74!,!75]!E!um!protocolo!que!inclui!
todos!esses!nutrientes!essenciais!e!outros!conhecidos!por!serem!importantes!para!a!saúde!



provavelmente!fornecerá!benefícios!sinérgicos!ainda!maiores!no!apoio!à!saúde!e!na!redução!
do!risco!de!doenças.![!7J9!,!23J25!,!58!,!76!]!
$
Segurança$
Embora!as!doses!clinicamente!eficazes!de!vitaminas!e!minerais!sejam!maiores!do!que!a!RDA,!
eles!são!conhecidos!por!serem!seguros!para!a!esmagadora!maioria!da!população!adulta.!A!
vitamina!C!tomada!em!uma!dose!de!1000J3000!mg!por!dia!em!doses!divididas!é!segura!e!
bem!tolerada!pela!maioria!das!pessoas.![6,20]!A!vitamina!D!tomada!em!uma!dose!de!5.000!a!
10.000!UI!por!dia!é!segura.![58]!O!magnésio!em!uma!dose!de!400!J!600!mg!por!dia!em!uma!
forma!prontamente!absorvível!é!seguro!para!indivíduos,!exceto!aqueles!com!função!renal!
gravemente!comprometida,!bloqueio!cardíaco,!obstrução!intestinal!e!miastenia!gravis.![73]O!
zinco!é!seguro!em!uma!dose!de!20!J!50!mg!por!dia!na!maioria!dos!indivíduos.!O!selênio!é!
seguro!na!dose!de!200!mcg!por!dia!na!maioria!dos!indivíduos.!Um!protocolo!
compreendendo!pelo!menos!essas!doses!de!nutrientes!essenciais!pode!ajudar!a!prevenir!e!
reverter!infecções!virais.!
$
Como$isso$é$feito$
Embora!estudos!randomizados!duploJcegos!de!intervenção!sejam!necessários!para!testar!a!
segurança!e!eficácia!de!um!novo!medicamento!potencial!na!redução!do!risco!de!
infecção,![77]o!estudo!de!um!protocolo!nutricional!contendo!nutrientes!essenciais!difere!de!
várias!maneiras.!Em!primeiro!lugar,!como!todos!precisam!de!todos!os!nutrientes!essenciais,!
nosso!corpo!já!contém!alguns!de!cada!nutriente.!Portanto,!é!necessário!levar!em!
consideração!os!níveis!existentes!e!ajustar!as!doses!de!acordo!com!cada!indivíduo!no!
estudo.!Indivíduos!que!têm!níveis!adequados!provavelmente!não!melhorarão!muito,!porque!
as!doses!de!intervenção!não!diminuirão!seu!risco!tanto!quanto!para!outros!deficientes.!Além!
disso,!os!protocolos!mais!eficazes!incluem!vários!nutrientes!essenciais!porque!são!
simbióticos,!de!modo!que!os!estudos!de!um!nutriente!(como!realizados!para!medicamentos)!
perderão!grande!parte!da!eficácia!total.!Assim,!as!doses!de!todos!os!nutrientes!em!um!
estudo!devem!ser!variadas!para!testar!suas!combinações.!Avançar,!a!absorção!de!nutrientes!
da!dieta!ou!de!um!protocolo!específico!de!suplementos!pode!diferir!entre!os!indivíduos!por!
uma!variedade!de!razões,!incluindo!estilo!de!vida,!idade,!dieta!normal!e!fatores!
genéticos.!Portanto,!o!estudo!deve!determinar!os!níveis!de!nutrientes!existentes!de!cada!
indivíduo!antes!e!como!resultado!do!protocolo!de!vitaminas!e!minerais.![78,79]!
!
Em!segundo!lugar,!muitos!estudos!de!nutrientes!essenciais!que!não!são!realizados!de!acordo!
com!um!protocolo!randomizado!duploJcego!(RCT),!por!exemplo,!estudos!ambientais!ou!
epidemiológicos,!costumam!ser!observacionais.!Não!se!trata!de!um!tratamento!
intervencionista,!mas!estuda!cuidadosamente!o!efeito!de!um!nutriente!essencial!na!dieta,!
levando!em!consideração!outros!fatores!que!podem!afetar!um!risco.!Um!estudo!
observacional!pode!determinar!a!associação!da!redução!do!risco!com!viver!em!um!ambiente!
específico!onde!um!nutriente!está!presente,!por!exemplo,!o!benefício!de!viver!em!uma!
latitude!equatorial!ensolarada!onde!os!níveis!de!vitamina!D!são!geralmente!mais!
elevados.!Embora!os!estudos!observacionais!sejam!frequentemente!maiores!e!mais!
diversificados,!abrangendo!mais!indivíduos!e!diferentes!ambientes!ou!países,!eles!são!
amplamente!considerados!como!não!sendo!um!teste!válido!da!eficácia!de!um!tratamento,!
!



No!entanto,!estudos!observacionais!podem!se!basear!em!conhecimentos!bioquímicos!
conhecidos!para!fornecer!uma!causa!provável!para!um!efeito!observado.!Por!exemplo,!como!
a!vitamina!C!e!a!vitamina!D!são!conhecidas!por!serem!essenciais!para!o!sistema!imunológico,!
isso!apóia!as!descobertas!de!estudos!observacionais!de!que!essas!vitaminas!em!doses!
adequadas!podem!reduzir!o!risco!de!infecção!e!melhorar!a!recuperação.!Esse!conhecimento!
também!apóia!estudos!que!mostram!deficiências!de!vitamina!C!e!D,!magnésio,!zinco!e!
selênio!em!pacientes!com!pneumonia!grave!e!/!ou!sepse.![1J75]Além!disso,!estudos!
observacionais!podem!estender!o!conhecimento!científico!relevante!para!um!estudo!duploJ
cego!randomizado.!Por!exemplo,!os!grupos!incluídos!em!um!RCT!podem!ser!determinados!
de!acordo!com!o!conhecimento!prévio!obtido!em!estudos!observacionais!J!em!essência,!
testando!se!a!associação!comprovada!pelos!estudos!observacionais!mais!amplos!é!acidental!
ou!causal.!
$
Ética$
Outra!diferença!importante!entre!os!estudos!de!nutrientes!essenciais!e!medicamentos!é!
que,!uma!vez!que!os!nutrientes!são!conhecidos!como!essenciais,!não!é!ético!permitir!que!os!
indivíduos!em!um!estudo!sucumbam!ao!esgotamento!de!nutrientes.!Portanto,!qualquer!
benefício!dos!nutrientes!essenciais!demonstrado!por!estudos!anteriores!deve!ser!levado!em!
consideração.!Por!exemplo,!o!grupo!de!controle!em!um!ECR!que!estuda!o!efeito!de!
nutrientes!essenciais!deve!receber!pelo!menos!a!ingestão!diária!mínima,!de!sua!dieta!normal!
e!/!ou!de!suplementação,!que!são!sabidamente!essenciais.!No!entanto,!após!o!teste!dos!
níveis!de!nutrientes,!cada!indivíduo!poderia,!em!princípio,!dar!permissão!para!ser!
cegamente!atribuído!a!um!grupo!de!controle!que!não!recebe!as!doses!mais!altas.!Mas!
aqueles!que!avaliaram!os!níveis!ideais!de!nutrientes!provavelmente!não!escolheriam!ser!
incluídos!em!um!estudo!que!poderia!atribuir!níveis!mais!baixos!de!nutrientes.!Portanto,!um!
estudo!observacional!que!não!atribua!doses,!mas!apenas!mensure!seus!níveis,!pode!ser!
considerado!o!mais!ético.!Os!métodos!exatos!usados!para!configurar!os!diferentes!grupos!de!
controle!e!tratados!e!as!doses!fornecidas!exigirão!uma!consideração!cuidadosa.!
$
Outras$condições$
Além!disso,!uma!vez!que!uma!nutrição!excelente!é!amplamente!conhecida!por!melhorar!a!
saúde,!um!estudo!que!testa!o!efeito!de!um!protocolo!nutricional!na!prevenção!de!infecções!
poderia!ser!estendido!para!além!de!sua!intenção!original.!Por!exemplo,!se!realizado!por!mais!
de!12!meses,!pode!verificar!as!doses!necessárias!para!reduzir!o!risco!de!uma!variedade!de!
doenças!progressivas!associadas!ao!envelhecimento,!índice!de!massa!corporal!ou!
dieta.!Embora!pequenas!doses!de!nutrientes!essenciais!sejam!conhecidas!por!serem!
benéficas,!um!estudo!intervencionista!testando!diferentes!doses!pode!ser!estendido!para!
testar!qual!redução!no!risco!de!doenças!cardiovasculares,!diabetes!ou!câncer!pode!ser!
obtida!com!doses!adequadas,!seguras!e!mais!altas.!
$
O$estudo$deve:$

1.! Teste!a!eficácia!do!protocolo!usando!um!paradigma!de!dosagem!(isto!é,!
intervencionista)!para!reduzir!o!risco!de!infecção,!necessidade!de!hospitalização!e!
mortalidade.!Isso!é!compatível!com!outras!formas!de!proteção,!por!exemplo,!
vacinação,!distanciamento!social!e!uso!de!máscaras.!

2.! Ser!um!estudo!duploJcego,!ensaio!randomizado!controlado!(RCT)!com!várias!
combinações!de!dosagem!diferentes,!junto!com!controles!com!placebo.!



3.! Meça!e!leve!em!consideração!os!níveis!de!vitaminas!e!minerais!existentes!nos!grupos!
de!estudo!de!entrada.!

4.! Ter!uma!duração!suficiente,!de!preferência!6J12!meses!ou!mais,!para!que!qualquer!
deficiência!de!vitaminas!e!minerais!possa!ser!aliviada.!Notavelmente,!tanto!a!
vitamina!D!quanto!o!magnésio!requerem,!em!alguns!casos,!vários!meses!de!
suplementação!para!atingir!níveis!adequados!quando!um!indivíduo!é!deficiente.!

5.! Ser!executado!com!um!número!suficiente!de!indivíduos!para!mostrar!significância!
estatística.!

6.! Inclui!grupos!que!diferem!em!seus!status!com!relação!à!condição!da!doença.!Alguns!
grupos!devem!estar!em!excelente!estado!de!saúde,!sem!sintomas,!mas!outros!grupos!
devem!incluir!indivíduos!com!uma!variedade!de!fatores!de!risco!conhecidos.!Por!
exemplo,!grupos!compostos!por!idosos!ou!obesos,!grupos!que!apresentam!sintomas!
ou!que!foram!hospitalizados.!

7.! Teste!grupos!de!várias!populações!diferentes,!incluindo!diferentes!grupos!étnicos,!
em!diferentes!países,!diferentes!regiões!geográficas!e!climas.!

8.! Inclui!grupos!que!não!foram!vacinados!contra!CovidJ19.!
9.! Verifique!as!taxas!de!infecção!para!diferentes!variantes!do!coronavírus.!

$
Como$organizar$
Uma!vez!que!grandes!estudos!clínicos!são!geralmente!muito!caros,!o!estudo!pode!começar!
com!vários!pequenos!grupos!compreendendo,!por!exemplo,!várias!centenas!de!
indivíduos.!Poderia!ser!financiado!por!uma!campanha!de!financiamento!público!online!que!é!
criada!e!divulgada!por!um!consórcio!de!organizações!médicas!integrativas!e!
ortomoleculares.![!por!exemplo!,!25!,!80J83]!Sua!metodologia!pode!ser!verificada!e!
verificada!por!um!grupo!independente!de!pesquisadores!médicos!com!conhecimento!da!
nutrição,!com!experiência!de!envolvimento!em!estudos!anteriores.!O!estado!de!saúde!dos!
participantes!deverá!ser!verificado!no!momento!da!entrada!por!uma!equipe!de!profissionais!
médicos,!para!testar!os!níveis!de!nutrientes!existentes!e!identificar!os!fatores!de!risco!e!
condições!de!doença!em!potencial.!Um!site!online!e!linhas!diretas!por!telefone!e!eJmail!
podem!fornecer!o!suporte!necessário!para!responder!a!perguntas!sobre!doses!e!
complicações.!Um!subcomitê!de!cientistas!e!médicos!da!medicina!integrativa!e!
ortomolecular!pode!implementar!um!programa!de!extensão!para!divulgar!o!estudo!para!
inscrição!e!arrecadação!de!fundos.!Pode!até!ser!possível!permitir!que!indivíduos!se!
inscrevam!no!estudo!(como!uma!categoria!de!grupos!incluídos)!depois!de!terem!apoiado!o!
estudo!doando!fundos!em!um!site!online.!
$
Conclusão$
O!uso!generalizado!de!um!protocolo!de!vitaminas!e!minerais!pode!reduzir!o!risco!de!infecção!
por!vírus!e!pneumonia!e!pode!ajudar!a!interromper!a!pandemia.!Isso!pode!fornecer!um!
grande!impulso!à!saúde!em!todo!o!mundo.!O!protocolo!é!seguro.!Não!requer!o!tipo!de!
ensaio!clínico!que!estabelece!a!eficácia!e!segurança!de!um!novo!medicamento.!No!entanto,!
um!ensaio!clínico!duploJcego!randomizado!e!controlado!parece!essencial!J!nem!que!seja!
para!silenciar!a!dúvida!que!existe!atualmente!sobre!a!terapia!nutricional.!Com!um!plano!
sólido!para!organizar!e!financiar!um!ensaio!desse!tipo!de!terapia!nutricional,!podemos!
prosseguir!para!testar!sua!eficácia!no!combate!a!uma!variedade!de!doenças,!incluindo!
infecções!virais.!
$
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