
MICRONUTRIENTES –
FERRAMENTAS EFICAZES 
CONTRA INFECÇÕES VIRAIS



UM RISCO CRESCENTE DE INFECÇÕES VIRAIS

Estamos constantemente expostos a vírus em nosso ambiente. As doenças virais que afectam os seres 
humanos vão desde uma gripe sazonal em várias partes do mundo até epidemias de gripe suína ou das 
aves, hepatite e SIDA. Com o recente surto do coronavírus COVID-19, o mundo está enfrentando outra 
ameaça que está mobilizando esforços para encontrar tratamento eficaz antes que mais vidas sejam 
ameaçadas.

Enquanto as discussões se voltam para a busca de um medicamento eficaz  ou vacina antiviral, o 
mundo parece esquecer que nosso corpo e seus recursos são a arma mais eficaz contra a gripe viral 
em todas as suas formas.
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CONECTIVIDADE GLOBAL - OS VÍRUS PODEM SE ESPALHAR 
ENTRE CONTINENTES EM POUCAS HORAS

Ao longo dos anos, todos os ciclos de epidemias de vírus foram 
combatidos e conquistados pelo nosso próprio sistema 
imunológico.

Os medicamentos farmacêuticos e os procedimentos médicos 
não são eficazes contra os vírus, pois só podem ajudar a aliviar 
os sintomas de uma doença, não eliminar os próprios vírus.

É portanto essencial melhorar a capacidade natural do nosso 
corpo para combater e eliminar as infecções virais. Os 
micronutrientes são ferramentas essenciais para apoiar a 
nossa imunidade e o controlo natural dos agentes infecciosos.

Para se proteger e proteger os seus entes queridos, é importante 
aprender o básico das infecções virais e como melhorar os 
mecanismos naturais que o nosso corpo utiliza para as combater.
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ESTE CONHECIMENTO PODE SALVAR A SUA VIDA

Os vírus multiplicam-se dentro das 
células até elas explodirem, 
libertando mais vírus para infectar 
outras células

 O que é um vírus?
 Como os vírus infectam e se propagam no 

corpo
 As ferramentas que o nosso corpo usa no 

combate às infecções
 Como os micronutrientes podem controlar 

fases importantes das infecções virais -
apoio científico do Dr. Rath Research Institute

 O que você pode fazer
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O QUE É UM VÍRUS?

Os vírus são pequenos agentes infecciosos que só se podem 
multiplicar quando entram nas células de um hospedeiro (por 
exemplo, animais, plantas e até bactérias).

Consistem em material genético (DNA ou RNA) rodeado por 
proteínas e outros componentes que os ajudam a passar 
através da membrana celular para o interior das células de 
um hospedeiro.

Uma vez no interior de uma célula, os vírus aumentam os seus 
sistemas biológicos de forma a poderem multiplicar-se até 
destruírem a célula e se espalharem pelo corpo.

O nosso sistema imunológico e as reservas nutricionais do 
nosso corpo estão empenhados em combater os vírus até ao 
fim. Mas se os vírus não forem travados, podem danificar os 
órgãos do nosso corpo e tornar-se fatal.

Vírus da gripe

Coronavírus

Informação genética

Diferentes 
proteínas 
(picos de cor) 
que os vírus 
precisam 
para infectar 
as células
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COMO OS VÍRUS INFECTAM O NOSSO CORPO

Os vírus podem entrar pelo nariz, pela boca ou 
por quebras na pele. Uma vez lá dentro, eles 
encontram uma célula hospedeira para 
infectar. Por exemplo, os vírus do frio e da gripe 
atacam as células que revestem as vias 
respiratórias ou digestivas. O vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), que causa a 
SIDA, ataca as células T do sistema imunitário.
Na maioria das infecções virais, o nosso sistema 
imunitário luta contra o vírus.
Os antibióticos não são eficazes contra os vírus 
e a maioria dos medicamentos antivirais só 
ajudam a controlar os sintomas. Os micro-
nutrientes são a forma mais eficaz de melhorar 
a imunidade e combater os agentes 
patogénicos ligeiros.Ligeiro

cansaço
Tosse e 

frio
Insuficiência
respiratória Morte
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DIFERENTES VÍRUS - O MESMO MECANISMO DE INFECÇÃO

Vírus
diferentes

Propagação
de infecções

Enzimas que destroem 
o colagénio

Os vírus da gripe podem parecer diferentes, mas 
utilizam os mesmos mecanismos básicos para se 
multiplicarem dentro das células e se espalharem 
pelo corpo, como mostra este gráfico.

As diferenças nas proteínas de superfície utilizadas 
para infectar e destruir as células hospedeiras 
determinam a sua infecciosidade nos seres humanos 
e outras espécies (aves e outros animais) e os seus 
efeitos na saúde dos organismos afectados.

Como os vírus da gripe têm a capacidade de sofrer 
mutações ou alterações nas suas proteínas superficiais, 
podem transformar-se em formas do vírus que são 
capazes de infectar mais facilmente e representam 
maior perigo para os seres humanos.M
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PROTEINAS
• Ácidos graxos dietéticos
• Probióticos

MICRONUTRIENTES 
• Vitamina A, C, D, E, B6, ácido fólico 
• Ferro (orgânico) 
• Zinco 
• Selénio 
• Cobre 

COMPONENTES VEGETAIS E OUTROS 
COMPOSTOS NATURAIS 
• Quercetina
• Lisina
• EGCG e outros

Nutrição é fundamental para o funcionamento 
saudável do sistema imunológico. A desnutrição e as 
deficiências de micronutrientes têm sido o principal 
factor que tem contribuído para o comprometimento 
da imunidade.

Nutrientes de suporte imunológico
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DESNUTRIÇÃO 

NUTRIÇÃO E IMUNIDADE ESTÃO INTERRELACIONADAS

DOENÇA 
CONTAGIOSA

Imunidade

Risco de doença

Aumento das 
necessidades
energéticas

Apetite

Absorção de nutrients

Calorias necessárias para 
combater a infecção



COMBATENTES DO SISTEMA IMUNITÁRIO –
OS GLÓBULOS BRANCOS

As células do sistema imunitário têm diferentes aparências e 
diferentes funções no nosso corpo. Todos os tipos de glóbulos 
brancos (leucócitos) juntamente com os órgãos do sistema 
imunitário reagem de forma coordenada a qualquer tipo de 
infecção.
Os glóbulos brancos são formados na medula óssea e entram nos 
tecidos periféricos através do sangue e da linfa. Certas vitaminas, 
minerais e outros nutrientes são consumidos para a produção de 
todas as células imunitárias.
A primeira linha de defesa contra agentes patogénicos consiste 
em tipos de glóbulos brancos conhecidos como monócitos e 
macrófagos, que devoram e destroem os invasores estrangeiros.
Prolongada e associada à "memória" imunológica é a reação de 
outros tipos de glóbulos brancos conhecidos como "células T" 
(que amadureceram na glândula timo) e "células B" 
(que produzem anticorpos).

Macrófagos
Monócitos

Células T

Células B - produção 
de anticorpos

Função do baço 
e do timo

© 2020 Dr. Rath Research Institute

Leucócitos
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A NECESSIDADE DE MICRONUTRIENTES MUDA EM 
DIFERENTES FASES DA INFECÇÃO



OS MICRONUTRIENTES PODEM AFECTAR SIMULTANEAMENTE 
MUITAS FASES DA INFECÇÃO PELO VÍRUS

Vírus

Propagação
de infecções

Enzimas que destroem 
o colagénio

A vantagem dos micronutrientes sobre uma única droga química é 
que eles podem afetar vários estágios de infecção ao mesmo tempo. 
Como tal, eles podem:
• Matar agentes patogénicos ou parar a sua multiplicação 

(vitamina C, N-acetilcisteína, outros nutrientes).
• Limitar a propagação de agentes infecciosos reforçando a 

integridade do tecido conjuntivo (lisina, vitamina C e EGCG 
inibem as enzimas que digerem o colagénio e aumentam a 
produção de colagénio)

• Prevenir e eliminar a formação de patógenos em seus 
"esconderijos", como o biofilme (vitamina C, vários nutrientes)

• Efeito sistémico, melhorando a eficácia do sistema imunitário 
(zinco, selénio, vitaminas A, C, D e outras)
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Os micronutrientes são essenciais para combater 
as infecções em todas as fases



O próprio Dr. Rath e os resultados do Instituto de Pesquisa 
Dr. Rath sob a direção da Dra. Niedzwiecki foram a fonte de 
descobertas científicas inovadoras que foram úteis no combate 
a epidemias virais anteriores, como a gripe humana e aviária.

Entre outras descobertas, nossa pesquisa documenta como 
combinações específicas de micronutrientes são fundamentais 
no controle do ciclo de vida de um vírus e sua propagação no 
organismo, bem como no aumento da eficácia do nosso 
sistema imunológico no combate a infecções virais.

Nas seguintes páginas você pode aprender como os vírus 
afetam o corpo e ver alguns exemplos de nossa pesquisa 
documentando como micronutrientes específicos são eficazes 
no controle de mecanismos-chave envolvidos em diferentes 
tipos de infecções virais.
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DR. RATH RESEARCH: 
ABORDAGENS NATURAIS À AMEAÇA DE INFECÇÃO



OS NOSSOS INVESTIGADORES NO TRABALHO
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MICRONUTRIENTES CONTRA O VÍRUS DA GRIPE HUMANA

O vírus da gripe humana do tipo H1N1 é a causa mais comum da gripe 
humana nos seus vários surtos. Este vírus é na verdade uma combinação 
de vírus de porcos, aves e humanos.

Os números no nome de um vírus identificam diferentes tipos de vírus, com 
base nas suas proteínas de superfície: hemaglutinina (H tipo 1) e 
neuraminidase (N tipo 1).

Como não há tratamento eficaz para infecções de gripe, testamos os efeitos 
dos micronutrientes em vários mecanismos envolvidos na infecciosidade e 
propagação deste vírus. Alguns dos resultados são apresentados abaixo.
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COMO OS MICRONUTRIENTES PODEM BLOQUEAR A INFECÇÃO 
VIRAL E A SUA PROPAGAÇÃO: O QUE ESPERÁVAMOS

O vírus usa 
neuraminidase 
para penetrar na 
célula.

Vírus neuramini-
dase e acesso 
celular bloqueado 
por nutrientes
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Os vírus da gripe humana (H1N1) utilizam a enzima 
neuraminidase localizada na sua superfície para 
infectar as células, e depois libertam múltiplas cópias 
das células hospedeiras para se espalharem.

Em nosso estudo testamos se os micronutrientes podem 
diminuir a atividade desta enzima em células humanas 
e, além disso, inibir a sua produção.

Se os micronutrientes podem prevenir a atividade da 
neuraminidase, eles podem efetivamente inibir a 
capacidade do vírus de infectar e danificar as células.

Os resultados da nossa pesquisa confirmam este efeito!

Sem micronutrientes Com micronutrientes

Célula 
hospedeira

Nenhum vírus liberado
Os vírus danificam 

as células e se 
espalham

O vírus invade células 
e se multiplica



0

20

40

60

80

100

120

ControlEF 1000 μg/mlEF 2000 μg/mlEF 3000 μg/ml

OS MICRONUTRIENTES SUPRIMEM O MECANISMO-CHAVE ENVOLVIDO 
NA INFECCIOSIDADE DO VÍRUS DA GRIPE HUMANA (H1N1)

Os resultados do nosso estudo 
documentam que os micro-
nutrientes podem influenciar a 
actividade da neuraminidase 
em conjunto com a infecciosi-
dade do vírus.
• Diminuição da actividade 

da neuraminidase em cerca 
de 70%

Inibição completa da 
produção de Neuraminidase 
nas células.

70% 
menos

Sem nutrientes

Produção de 
neuraminidase 
PAROU

Sem neuraminidase, os vírus da gripe (H1N1) não são capazes de infectar as células

Inibição da produção de neuraminidase

A linha preta indica a 
presença de neuraminidase
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A
tiv

id
ad

e
en

zim
át

ic
a

em
%

Controlo aumento das concentrações de nutrientes

R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 31; 1-15

Diminuição da actividade da neuraminidase
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OS MICRONUTRIENTES INIBEM A MULTIPLICAÇÃO 
DOS VÍRUS DA GRIPE NAS CÉLULAS INFECTADAS
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Aumento das concentrações de micronutrientes

O nosso estudo mostrou que uma mistura 
específica de micronutrientes pode inibir 
a multiplicação do vírus da gripe humana 
(H1N1) nas células infectadas.

Os resultados deste gráfico mostram que 
uma combinação específica de 
micronutrientes pode parar a 
multiplicação de vírus nas células.

Expostos a concentrações mais elevadas 
de micronutrientes - estes vírus não se 
podem multiplicar!

R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 3;417-425 / R.Jariwalla et al. Biofactors 2008, 33;61-75

Os micronutrientes podem parar a replicação do vírus nas células infectadas
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Sistema de 
controle



R. JARIWALLA ET AL. BIOFACTORS 2007, 3;417-425      
R.JARIWALLA ET AL. BIOFACTORS 2008, 33;61-75

SINERGIA DE NUTRIENTES MAIS EFICAZ NA SUPRESSÃO 
DA INFECCIOSIDADE DO VÍRUS DA GRIPE HUMANA
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Nosso estudo documenta que uma 
combinação sinérgica de vitamina C 
com outros micronutrientes é mais 
eficaz do que a vitamina C utilizada 
isoladamente para diminuir a 
multiplicação dos vírus da gripe 
humana.
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A INGESTÃO DIETÉTICA DE VITAMINA C PROTEGE OS PULMÕES CONTRA 
DANOS CAUSADOS PELO VÍRUS DA GRIPE HUMANA (H1N1)

Infecção por 
deficiência de 
vitamina C: 
destruição dos 
bronquíolos

Infecção sob 
suplemento de 
vitamina C: 
proteção do tecido 
pulmonar

Pulmão saudável, 
não infectado, 
de rato do tipo 
selvagem

Os resultados deste estudo confirmam um papel crucial da vitamina C na
protecção do tecido pulmonar contra os danos causados pelo vírus da gripe 
humana, que afecta principalmente as nossas vias respiratórias.
O estudo foi realizado utilizando uma linhagem especial de ratos, que, como
os humanos, são incapazes de produzir vitamina C internamente. Ratos com 
deficiência de vitamina C e dietas suplementadas foram infectados com o 
vírus da gripe humana (H1N1), após o seu tecido pulmonar foi avaliado.
A. Os resultados mostram que ratos mantidos em uma dieta sem vitamina C 

e infectados com o vírus da gripe humana sofreram destruição significativa
de seus pulmões

B. Ratos infectados com a mesma dose de vírus da gripe mas que recebem
vitamina C nas suas dietas tinham a estrutura pulmonar protegida. A sua
estrutura pulmonar assemelhava-se à dos pulmões saudáveis dos ratos
produtores de vitamina C que não estavam expostos a este vírus da gripe 
(em comparação com a C)

A

B

C
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A vitamina C é fundamental na protecção do 
tecido pulmonar contra a destruição pelo vírus



MICRONUTRIENTES CONTRA O VÍRUS DA GRIPE AVIÁRIA (H5N1)

A gripe aviária é uma infecção em aves 
causada pelo vírus da gripe.

Os vírus H5N1 estão causando um grande 
impacto na indústria avícola, afectando 
directa ou indirectamente tanto o bem-estar 
econômico como social em muitos países.

No passado, e agora, eles também representam 
uma ameaça para os seres humanos.
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VÍRUS DA GRIPE DAS AVES (H5N1) RESPONSÁVEL POR 
EPIDEMIAS HUMANAS ANTERIORES

As infecções pelo vírus da gripe aviária H5N1 em humanos 
podem causar uma doença grave que requer hospitalização. 
Isto inclui o desenvolvimento de uma forma grave de pneumonia 
que pode levar à falência de múltiplos órgãos. Embora até 50% 
dos humanos que contraem a gripe aviária possam morrer 
devido à infecção, os números reais variam muito com a estirpe 
do vírus e a saúde e idade subjacentes dos pacientes.

Na maioria dos casos, os sintomas variam e vão desde a gripe 
"típica" até infecções oculares e pneumonia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o 
medicamento antiviral Oseltamivir (Tamiflu) e outros para o 
tratamento e prevenção da gripe aviária, juntamente com 
cuidados de apoio.

Infelizmente, apesar do seu papel nas infecções virais ser 
inquestionável, as recomendações oficiais excluem a ingestão 
de micronutrientes.

© 2020 Dr. Rath Research Institute
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MICRONUTRIENTES MAIS EFICAZES QUE OS MEDICAMENTOS ANTIVIRAIS NA 
PROTECÇÃO DAS CÉLULAS HUMANAS CONTRA O VÍRUS DA GRIPE DAS AVES (H5N1)

Comparamos a eficácia dos micronutrientes e 
medicamentos antivirais (Tamiflu e Amantadina) na 
protecção das células contra os danos causados pelo vírus 
da gripe das aves (H5N1). As células foram infectadas com 
o vírus e 2 horas depois foram tratadas com micronutrientes 
e dois medicamentos antivirais. As células sobreviventes 
foram contadas após 3 dias da infecção pelo vírus.

O nosso estudo mostrou que em células já infectadas:
• A sinergia dos micronutrientes protege cerca de 90% 

das células contra danos e morte.

• Apenas 50% das células sobreviveram à infecção na 
presença de Tamiflu

• O medicamento antiviral Amantadine não protegeu 
as células do vírus, e a sobrevivência das células foi a 
mesma que sem qualquer tratamento (apenas 20% 
das células infectadas sobreviveram).

Deryabin PG et al., Biofactors (2008) 33; 85-97

90% das células protegidas
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EXPANSÃO DA EFICÁCIA DOS MICRONUTRIENTES NO 
CONTROLE NATURAL DE OUTRAS INFECÇÕES VIRAIS

 Embora a gripe aviária tipo H9N2 seja uma doença que afeta as aves globalmente, sua 
transmissão humana é conhecida desde 1998 e foi relatada mais recentemente em 2019.

 Como os vírus utilizam mecanismos celulares comuns para se propagarem, expandimos nossa
avaliação do impacto dos micronutrientes no controle das infecções pelo vírus H9N2, que têm
um enorme impacto econômico sobre a indústria avícola. Esta informação é importante porque
a transmissão do H9N2 para os humanos é potencialmente perigosa.

 Os resultados dos nossos estudos in vitro e in vivo confirmam a eficácia anti-viral da sinergia dos 
micronutrientes na diminuição da infecciosidade do vírus H9N2 e demonstram uma protecção
significativa dos pulmões e intestinos, órgãos atacados pelo vírus.

 Além disso, estes micronutrientes foram eficazes na redução dos efeitos patológicos da infecção
bacteriana secundária com E.coli em aves que já estavam infectadas com um vírus da gripe. Os 
micronutrientes ajudaram a diminuir os danos dos tecidos, diarréia, inflamação e outras
patologias causadas por infecções virais e bacterianas simultâneas.

E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 45; 317-322 (2009),
E. Barbour et  l., Int J Appl Res Vet Med, 7; 43-49 (2009) © 2020 Dr. Rath Research Institute



OS MICRONUTRIENTES PROTEGEM VÁRIOS ÓRGÃOS 
CONTRA A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA GRIPE DAS AVES

Com nutrientes

Percentagem de aves com 
lesões relacionadas com a 

infecção

Sem nutrientes

Traqueia

Intestinos 0%
0%47%

23%

Órgãos 
afectados pelo 

vírus H9N2

E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 43; 43-54 (2007)

O estudo realizado em aves (galinhas) 
infectadas com o vírus H9N2 mostrou que 
a ingestão de micronutrientes em aves 
infectadas causou uma redução significa-
tiva em vários efeitos patológicos, tais 
como a ausência de estertores e lesões na 
traqueia e intestinos, em comparação com 
aves alimentadas com ração de controle.

Estes benefícios de saúde foram 
associados a uma redução significativa 
da infecciosidade viral.
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A sinergia nutricional protegeu as aves do vírus da gripe!



Sem micro-
nutrientes

Com 
micro-
nutrientes

Outro estudo realizado em aves (galinhas) infectadas
pelo vírus H9N2 confirmou ainda mais os benefícios para
a saúde de uma ingestão dietética de micronutrientes
sinérgicos em aves infectadas. Os animais que
receberam micronutrientes tinham passagens de ar na 
traqueia livres de muco, maior ingestão de partículas de 
vírus pelos glóbulos brancos (fagocitose), e destruição
enzimática do vírus.
Além disso, tanto as aves infectadas como as não
infectadas que receberam micronutrientes ganharam
muito mais peso em comparação com os animais
alimentados com uma dieta de controle.

E. Barbour et  l., Int J Appl Res Vet Med, 5; 1-15 (2007) © 2020 Dr. Rath Research Institute

OS NUTRIENTES APOIAM O SISTEMA IMUNITÁRIO NA 
ELIMINAÇÃO DE VÍRUS DA GRIPE DAS AVES NUM TECIDO

Menos manchas vermelhas indicam que os glóbulos brancos 
são mais eficazes na eliminação do vírus nos tecidos.



A SUA SAÚDE ESTÁ NAS SUAS MÃOS

A ciência confirma claramente os 
múltiplos benefícios da  vitamina C  
para a saúde, do aminoácido lisina, do 
chá verde e de outros micronutrientes, 
especialmente combinados em 
sinergia, no controle natural de vários 
aspectos das infecções virais.
Beneficie deste conhecimento!

© 2020 Dr. Rath Research Institute
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