
!

!

PARA$DIVULGAÇÃO$IMEDIATA!
Serviço$de$Notícias$de$Medicina$Ortomolecular,$28$de$maio$de$2020!
$
Sufocando$o$fogo:$como$a$vitamina$C$pode$parar$as$infecções$virais$rapidamente$
por$Tom$Taylor!
!

(OMNS!28!de!maio!de!2020)!"Sufocando!o!fogo"?!Você!se!lembra!dos!velhos!filmes!de!

combate!a!incêndios!florestais?!Alguém!em!uma!torre!de!incêndio!avista!fumaça!e!um!avião!

cheio!de!jumpers!de!fogo!sai!e!apaga!o!fogo!antes!que!realmente!comece.!Então,!

ocasionalmente,!o!fogo!fica!bem!estabelecido!antes!que!os!saltadores!possam!chegar!lá!e!se!

transforma!em!uma!grande!operação!que!dura!semanas.!No!final,!uma!boa!tempestade!da!

Mãe!Natureza!finalmente!apaga!o!fogo.!Esta!é!uma!boa!metáfora!para!o!que!a!vitamina!C!

pode!fazer!pelas!infecções!virais.!

!

Neste!artigo,!apresentarei!a!técnica!de!salto!de!fogo!/!sufocamento!aplicada!a!infecções!

virais.!No!entanto,!os!jumpers!são!vitamina!C!e!o!controlador!de!fogo!é!você.!Se!seus!jumpers!

de!vitamina!C!chegarem!ao!fogo!viral!rapidamente,!ele!pode!ser!eliminado!e!o!incidente!logo!

esquecido.!No!entanto,!se!você!demorar!para!reagir!ao!problema,!a!infecção!pode!durar!uma!

semana!ou!mais.!

!

Artigos!anteriores!da!OMNS!sobre!este!tópico!recomendam!3!gramas!de!vitamina!C!por!dia!

para!uma!pessoa!saudável.![1T8]!O!que!acontece!se!você!começar!a!se!sentir!mal?!A!solução!é!

enviar!seus!jumpers!de!vitamina!C!antes!que!a!infecção!viral!saia!do!controle.!

!

A!seguir,!minha!recomendação!com!base!em!anos!de!ingestão!de!vitamina!C.!Esta!não!é!uma!

ciência!original.!O!Dr.!Robert!Cathcart!descobriu!isso!nas!décadas!de!70!e!80!porque!dirigia!a!

prática!médica!de!sua!família!com!base!no!tratamento!de!doenças!com!vitamina!C.![9,10]!O!

vídeo!dele!resumindo!a!prática!pode!ser!encontrado!aqui.![11]!Desde!então,!muitos!outros!

replicaram!essas!técnicas.!Aqui!estou!apenas!resumindo!a!técnica!e!dando!a!ela!o!nome!de!

"Sufocando!o!fogo".!

$
A$técnica$de$sufocamento$do$fogo$com$vitamina$C:$quatro$chaves$
$
A$primeira$chave!é!prestar!atenção!aos!primeiros!indicadores!de!que!você!está!prestes!a!ficar!

doente.!Para!mim,!isso!é!entupimento!na!minha!narina!esquerda.!Anos!atrás,!era!uma!ferida!

na!parte!de!trás!da!minha!garganta.!Para!você!pode!ser!diferente.!O!importante!é!estar!ciente!

de!seus!primeiros!indicadores!de!alerta!de!doença.!

$
A$segunda$chave!é!ser!muito!rápido!para!iniciar!as!altas!doses!de!vitamina!C!em!seu!primeiro!

indício!de!doença.!Minha!experiência!me!ensinou!a!ir!imediatamente!para!2!gramas!por!hora!

(não!por!dia)!e!manter!a!taxa!por!algumas!horas!ou!durante!todo!o!dia!ou!à!noite.!Quando!

isso!lhe!dá!vitamina!C!suficiente,!a!primeira!indicação!de!uma!mudança!é!que!você!

repentinamente!se!anima!e!se!sente,!talvez!não!ótimo,!mas!melhor.!

Para!algumas!doenças!desagradáveis,!quatro!gramas!por!hora!ou!um!grama!a!cada!quinze!

minutos!será!a!solução!para!interromper!a!infecção!viral.!O!Dr.!Cathart,!em!seu!vídeo!e!



artigos,!relata!uma!jovem!que!consumiu!cerca!de!450!gramas!em!dois!dias!para!controlar!um!

caso!de!mononucleose.!Lembro!que!era!uma!colher!de!chá!cheia!(ou!seja,!quatro!gramas)!a!

cada!meia!hora.!

$
A$terceira$chave!é!espaçar!as!dosagens!de!maneira!próxima!ou!uniforme.!Todas!as!fontes!

concordam!que!a!vitamina!C!tem!uma!meiaTvida!muito!curta!em!seu!corpo.!Na!ordem!de!

algumas!horas!quando!você!estiver!bem.!Quando!você!está!doente!e!estressado,!as!fontes!

dizem!que!o!corpo!pode!facilmente!consumir!um!grama!ou!mais!em!quinze!minutos.!

O!que!acontece!se!você!tomar!muito?!Depois!de!começar!a!se!sentir!melhor,!o!próximo!

indicador!é!que!você!começa!a!sentir!um!pouco!de!gases!com!um!pouco!de!flatulência.!Isso!é!

irritante,!mas!tudo!bem.!No!entanto,!no!caso!raro!de!exagerar!demais,!você!limpará!seus!

intestinos!por!algumas!horas,!mas!isso!geralmente!é!um!evento!de!muito!curto!prazo.!Embora!

desagradável,!supera!de!longe!a!alternativa!de!estar!doente!e!pode!ser!considerado!uma!

desintoxicação.!O!Dr.!Cathcart!chamou!esse!método!de!tentativa!e!erro!com!a!dose!de!

"tolerância!intestinal"!

$
A$quarta$chave!é!manter!a!vitamina!C!à!mão.!Exatamente!como!faria!com!pequenas!

bandagens!ou!protetor!labial.!Quando!você!precisa,!o!rápido!é!muito!importante.!

$
Coronavírus?$
Eu!não!tive!e!não!conheço!ninguém!que!tenha.!Artigos!anteriores!da!OMNS!explicam!que!a!

vitamina!C!interrompeu!todas!as!infecções!virais!quando!administrada!em!quantidade!

suficiente.![1T10]!Cerca!de!70!anos!atrás,!o!Dr.!Fred!Klenner!interrompeu!49!dos!49!casos!de!

poliomielite!viral!com!vitamina!C.![12]!Esse!era!e!é!um!vírus!muito!desagradável.!Você!não!

tinha!ouvido!falar!que!a!vitamina!C!era!uma!solução!robusta!e!comprovada!há!muito!

tempo?!Boas!notícias!viajam!devagar,!eu!acho.!Minha!aposta!é:!no!que!diz!respeito!à!vitamina!

C,!um!vírus!é!um!vírus.!

$
Outros$requerimentos:$

1.! O!Dr.!Cathcart!explicou!em!seu!vídeo!que!você!precisa!de!uma!trilha!GI!saudável!para!

medir!o!volume!de!vitamina!C!necessário.![11]!

2.! O!Dr.!Tom!Levy!em!seu!livro!"The!Toxic!Tooth"!diz!que!você!absolutamente!deve!estar!

livre!de!infecções!orais!para!que!isso!tenha!uma!boa!probabilidade!de!

sucesso.![13]!Quaisquer!infecções!orais!absorvem!antioxidantes!(por!exemplo,!

vitamina!C)!em!grande!velocidade.!É!difícil!superar!uma!infecção!viral!quando!

combinada!com!uma!infecção!oral.!

3.! Provavelmente,!é!muito!aconselhável!deixar!de!lado!o!açúcar,!o!álcool!e!o!tabaco!

enquanto!durar!a!doença.!Esses!itens!prejudicam!a!eficácia!da!vitamina!C.!

4.! E!quanto!a!outras!condições,!por!exemplo,!doenças!metabólicas?!A!vitamina!C!

geralmente!funciona!bem!com!qualquer!coisa,!mas!verifique!com!outros!consultores,!

conforme!apropriado.!Não!me!lembro!de!nenhuma!literatura!citando!

conflitos.!Converse!com!seu!médico.!

$
Estudo$de$caso:$
No!verão!de!2019,!minha!esposa!/!parceira!e!eu!embarcamos!em!um!avião!de!Atlanta!para!

Seattle!para!uma!viagem!de!férias.!Estávamos!estressados!para!nos!prepararmos!para!a!

viagem.!Foi!um!longo!voo!e,!no!instante!em!que!decolamos,!pude!sentir!que!estava!piorando!



com!sinais!de!uma!infecção!viral.!Claro,!a!vitamina!C!estava!embalada!na!bagagem.!Quando!

pousamos,!eu!me!sentia!muito!mal!e!percebi!que!era!uma!doença!viral.!Com!medo!de!

exagerar!e!causar!uma!arremetida!no!banheiro!de!um!aeroporto,!comecei!modestamente!

com!a!vitamina!C.!No!entanto,!em!muito!pouco!tempo!passei!para!2!gramas!/!hora.!Meu!filho!

nos!pegou!e!fizemos!planos!para!o!jantar.!Depois!de!um!tempo,!percebi!que!ainda!estava!

perdendo!a!batalha.!Paramos!na!loja!de!suplementos!e!compramos!mais!C.!Eu!ia!a!um!grama!

a!cada!15!minutos.!Durante!o!jantar,!era!pouco!na!comida!mais!vitamina!C!constante!e!

água.!Achei!que!estava!me!segurando!bem,!não!me!sentia!bem,!mas!também!não!tinha!febre,!

coriza!ou!tosse.!Ninguém!percebeu,!exceto!que!eu!estava!bastante!subjugado.!No!final,!uma!

boa!noite!de!sono!e!dois!dias!de!vitamina!C!em!alta!dosagem!me!mantiveram!muito!

funcional.!Sendo!eu!o!piloto!/!capitão!do!nosso!barco!alugado,!não!tive!a!opção!de!dormir!

durante!dois!dias.!No!geral,!a!vitamina!C!funcionou!muito!bem,!sem!febre,!tosse!ou!nariz!

escorrendo!perceptíveis.!LembroTme!de!uma!leve!dor!de!cabeça!nos!seios!da!face.!A!doença!

não!se!espalhou!para!ninguém,!embora!seis!de!nós!estivéssemos!juntos!em!um!barco!por!uma!

semana.!Não!havia!espirros!para!espalhar.!exceto!que!eu!estava!bastante!subjugado.!No!final,!

uma!boa!noite!de!sono!e!dois!dias!de!vitamina!C!em!alta!dosagem!me!mantiveram!muito!

funcional.!Sendo!eu!o!piloto!/!capitão!do!nosso!barco!alugado,!não!tive!a!opção!de!dormir!

durante!dois!dias.!No!geral,!a!vitamina!C!funcionou!muito!bem,!sem!febre,!tosse!ou!nariz!

escorrendo!perceptíveis.!LembroTme!de!uma!leve!dor!de!cabeça!nos!seios!da!face.!A!doença!

não!se!espalhou!para!ninguém,!embora!seis!de!nós!estivéssemos!juntos!em!um!barco!por!uma!

semana.!Não!havia!espirros!para!espalhar.!exceto!que!eu!estava!bastante!subjugado.!No!final,!

uma!boa!noite!de!sono!e!dois!dias!de!vitamina!C!em!alta!dosagem!me!mantiveram!muito!

funcional.!Sendo!eu!o!piloto!/!capitão!do!nosso!barco!alugado,!não!tive!a!opção!de!dormir!

durante!dois!dias.!No!geral,!a!vitamina!C!funcionou!muito!bem,!sem!febre,!tosse!ou!nariz!

escorrendo!perceptíveis.!LembroTme!de!uma!leve!dor!de!cabeça!nos!seios!da!face.!A!doença!

não!se!espalhou!para!ninguém,!embora!seis!de!nós!estivéssemos!juntos!em!um!barco!por!uma!

semana.!Não!havia!espirros!para!espalhar.!LembroTme!de!uma!leve!dor!de!cabeça!nos!seios!

da!face.!A!doença!não!se!espalhou!para!ninguém,!embora!seis!de!nós!estivéssemos!juntos!em!

um!barco!por!uma!semana.!Não!havia!espirros!para!espalhar.!LembroTme!de!uma!leve!dor!de!

cabeça!nos!seios!da!face.!A!doença!não!se!espalhou!para!ninguém,!embora!seis!de!nós!

estivéssemos!juntos!em!um!barco!por!uma!semana.!Não!havia!espirros!para!espalhar.!

$
E$bebês?$
Especialistas!como!Helen!Saul!Case!dizem!que!um!grama!de!vitamina!C!por!ano!de!idade!não!

é!nenhum!problema!para!um!bebê!saudável.![14T15]!Não!tenho!nada!a!acrescentar,!exceto!

um!ponto!de!dados!interessante.!Uma!jovem!mãe!que!trabalhava!em!minha!loja!veio!com!

uma!criança!de!um!ano!que!havia!sido!expulsa!da!creche!devido!a!um!resfriado.!O!bebê!era!

pegajoso!e!não!parecia!muito!feliz.!Eu!tinha!alguns!pacotes!de!um!grama!de!vitamina!C!

lipossomal!em!minha!mesa!e!disse:!"Ei,!vamos!ver!se!ela!aceita!isso."!Mãe!tão!destemida,!

rasga!o!pacote!e!coloca!nos!lábios!do!bebê.!Para!minha!surpresa,!a!criança!começou!a!sugar!o!

óleo!lipossomal!direto!do!pacote!e!consumiu!a!droga!inteira!sem!parar!de!forma!

perceptível.!Em!poucos!minutos,!o!bebê!se!animou,!começou!a!fazer!coisas!infantis!de!

conteúdo!padrão!e!fomos!capazes!de!fazer!algumas!outras!coisas.!

$
Cachorros,$gatos$e$periquitos?$



Não!posso!te!ajudar!nisso.!A!maioria!dos!animais!produz!sua!própria!vitamina!C!

naturalmente.!A!exceção!no!mundo!dos!animais!de!estimação!é!a!cobaia.!Eles,!como!humanos!

e!outros!primatas,!não!produzem!sua!própria!vitamina!C.!

$
IVT$Vitamina$C?$
A!via!intravenosa!tem!o!benefício!de!um!bom!fluxo!constante!de!antioxidantes!e!ignora!o!

sistema!gastrointestinal.!Nas!grandes!cidades,!estou!começando!a!ver!clínicas!de!infusão!

intravenosa!surgindo.!Se!eu!estivesse!doente!e!achasse!que!a!viagem!e!o!horário!eram!

práticos,!tentaria.!

Devo$esperar$que$um$médico$me$diga$isso?$
Um!médico!pode!dizer:!"Venha!amanhã."!Estou!dizendo!que!isso!deve!ser!iniciado!na!primeira!

hora!após!os!sinais!de!uma!infecção!viral,!ou!então!não!funcionará!tão!bem.!Se!você!esperar!

pelos!médicos,!a!quantidade!de!vitamina!C!necessária!pode!tornarTse!tão!grande!que!se!torna!

impraticável!de!tomar.!

$
Resumo:$
Se!você!aprender!essa!técnica!de!sufocar!o!fogo!para!tomar!vitamina!C!e!for!razoavelmente!

saudável,!deverá!ser!capaz!de!extinguir!qualquer!infecção!viral!que!possa!contrair!e!continuar!

com!sua!vida.!Eu!sei!que!tenho!me!salvado!de!semanas!de!sofrimento!todos!os!anos!apenas!

aprendendo!o!que!o!Dr.!Cathcart!ensinou!décadas!atrás.!

$
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$
Mecanismos$antivirais$da$vitamina$C$(ácido$ascórbico,$AA):$
$
Mecanismos$antivirais$diretos$

1.! Ruptura!do!capsídeo!viral!por!interferir!estruturalmente!com!a!porção!de!açúcar!de!

seu!envelope!de!glicoproteína.!

2.! Danos!ao!capsídeo!viral!devido!à!capacidade!do!AA!RedTOx!quando!administrado!em!

doses!farmacológicas.!

3.! A!inibição!da!replicação!viral!quando!administrada!em!doses!farmacológicas!pela!

criação!de!um!ambiente!hostil!para!que!essa!atividade!ocorra,!além!de!inibir!as!

enzimas!de!replicação!viral.!

$
Mecanismos$fisiológicos$indiretos$

1.! Aumenta!a!imunidade!celular!(glóbulos!brancos,!neutrófilos,!macrófagos,!linfócitos,!

células!Nk).!

2.! Aumenta!a!imunidade!humoral!(células!B,!anticorpos).!



3.! Aumenta!a!expressão!de!proteínas!antivirais!(Interferon).!

4.! Ação!antioxidante!potente!e!rápida!quando!fornecida!em!doses!adequadas!para!

prevenir!a!perigosa!e!grave!cascata!patológica!de!uma!tempestade!de!citocinas.!

5.! Mantém!a!integridade!estrutural!das!células!e!tecidos,!favorecendo!a!formação!de!

colágeno.!

6.! Modula!a!expressão!gênica!T!a!administração!de!vitamina!C!diminui!a!expressão!de!

genes!de!susceptibilidade,!incluindo!sinalização!antiviral!mitocondrial!(MAVS)!e!fator!

regulador!de!interferon!3!(IRF3),!e!aumento!da!expressão!de!NFT?!B.!Estes,!em!

conjunto,!induzem!interferons!do!tipo!I!(IFNs)!e!induzem!uma!resposta!antiviral!inata.!
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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!
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