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Não há cura para a poliomielite? 
Comentário de W. Gifford-Jones, MD 
 
 
OMNS (14 de novembro de 2022) Em 11 de agosto de 2022, o National Post afirmou que não 
havia cura para a poliomielite. Eles declararam isso como um fato novamente no dia 
seguinte. Um estudo da história dissiparia esse mito. Mas tanto a classe médica quanto o 
público consideram que a vitamina C é apenas uma vitamina a ser tomada em pequenas 
doses. No entanto, afirmei durante anos em minha coluna médica que a vitamina C também 
é um antibiótico e um antifúngico seguro e barato, e salva vidas de doenças como poliomielite 
e outras 30 infecções. Então, é muito frustrante ler em um jornal nacional essa bobagem mais 
uma vez sobre a vitamina C. E é por isso que estou escrevendo esta coluna para corrigir essa 
fábula. 
 
 

"Alguns médicos ficavam ao lado 
e ver seus pacientes morrerem 

em vez de usar ácido ascórbico." 
 

A vitamina C deve ser administrada ao paciente 
enquanto os médicos avaliam o diagnóstico. 

 
(Frederick R. Klenner, M.D) 

 
www.doctoryourself.com/kenner_table.html 

 
 
 
A palavra poliomielite sempre me dá medo. É porque durante meu último ano na Harvard 
Medical School eu desenvolvi esta doença. Conheço o terror de ver a paralisia progressiva de 
minhas pernas e músculos abdominais e saber que não havia tratamento ou vacina disponível 
para ela durante a grande epidemia de poliomielite em 1950. Além disso, alguns casos 
hospitalares estavam no pulmão de ferro. Eu me perguntei se eu seria condenado pelo resto 
da minha vida nesta máquina onde você deseja, mas não consegue se matar. Muitas coisas 
passam por sua mente nessas ocasiões. Mas tive sorte e depois de meses de fisioterapia 
consegui me formar e passar a vida como cirurgião e colunista. 
 



A partir disso, você pode entender por que há muito venho compartilhando evidências 
documentadas que mostram os enormes benefícios da vitamina C no combate a várias 
doenças, incluindo a poliomielite. 
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A evidência que tantos jornais norte-americanos continuam a ignorar é que, muitas décadas 
atrás, durante uma epidemia de poliomielite, o Dr. Frederick Klenner realizou um experimento 
incomum. Este médico do sul dos Estados Unidos, sem treinamento em doenças virais ou 
mesmo um laboratório biológico, foi chamado para cuidar de 60 pacientes com 
poliomielite. Ele decidiu tratar todos os pacientes com dezenas de milhares de miligramas de 
vitamina C, administrados por via oral e por injeção, em doses divididas ao longo de vários 
dias. https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/CP/Klenner_1949_Polio.pdf Todos os seus 
pacientes saíram do hospital sem nenhuma paralisia. 
 
Klenner relatou esta descoberta monumental em uma reunião médica. Mas ele pode muito 
bem estar conversando com um grupo de chimpanzés bem treinados. É difícil compreender 
por que essa enorme descoberta médica não gerou manchetes em todo o mundo. Mas não é 
a primeira vez que os médicos ignoram uma grande descoberta. As mulheres estavam 
morrendo de parto em Viena, quando o Dr. Semmelweis diminuiu essa tragédia simplesmente 
lavando as mãos em água com cal após um exame post-mortem. No entanto, seus colegas 
rejeitaram suas descobertas e o ridicularizaram - até décadas depois, quando a teoria dos 
germes se tornou amplamente aceita. 
 
O Orthomolecular Medical News Service vem divulgando esse trabalho há 18 anos. Seu 
conselho internacional de revisão médica é composto por médicos, professores universitários 
e pesquisadores que fornecem um rico conhecimento sobre doenças virais. É uma excelente 
fonte de material para a mídia e muitos editores têm recebido regularmente esses 
artigos. Então, por que o National Post diz a seus leitores que não há cura para a 
poliomielite? Certamente alguém nesta grande empresa de mídia veria esse erro. Eu gostaria 
de esperar que este vírus não resulte em qualquer pessoa desenvolvendo poliomielite. Mas 
que tragédia se isso acontecer e a mídia falhar em dizer a uma vítima paralisada que uma 
combinação de vitamina C intravenosa e oral em altas doses poderia ter revertido isso. 
 
Medicina Nutricional é Medicina Ortomolecular 
A medicina ortomolecular usa terapia nutricional segura e eficaz para combater  
doenças. Para mais informações: http://www.orthomolecular.org 
 
 


