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3. Figura 2: A estrutura superficial do vírus é determinada por  
proteínas distintas, orientadas para o exterior. Estas estruturas são  
características de cada tipo do coronavírus ou mutação viral, tal  
como o número de telefone de um telemóvel. 

4. Para criar uma vacina, segmentos específicos destas proteínas (ou a informação genética para estes 
segmentos) são recriados no laboratório. Quando estas moléculas são então injectadas no corpo, 
estimulam a produção de anticorpos – as próprias moléculas de defesa do corpo que – se  
bem sucedidas – são capazes de bloquear a reprodução do coronavírus no corpo  
(Figura 2: Y vermelho). 

5. As vacinas actualmente desenvolvidas para proteger contra a pandemia do 
coronavírus só foram desenvolvidas contra a variante do coronavírus proveniente 
da China (Figura 2: símbolo verde). Novas mutações do coronavírus (Figura 2: 
símbolos púrpura, amarelo, azul e castanho) não podem ser reconhecidas 
bem ou de todo por anticorpos dirigidos contra os vírus verdes.  
Assim, estas mutações não são impedidas de entrar na célula e causar 
infecção.

6. Esta figura também ilustra outro problema: com cada nova mutação  
deste vírus, uma nova vacina deve ser potencialmente desenvolvida 
e testada para a sua eficácia – um processo que conduzirá inevita-
velmente o mundo a mais e mais crises.

7. Figura 3 mostra o caminho para sair deste dilema. Um fim bem sucedido da pan-
demia só é possível se nos concentrarmos nos mecanismos que este vírus utiliza 
para infectar o corpo humano – não importa qual seja a mutação do vírus.

8. A investigação científica demonstrou que certas vitaminas e compostos vegetais, 
através da sua influência no “software celular” (ADN), são capazes de influenciar o 
metabolismo das células humanas de tal forma que podem defender-se eficazmen-
te contra os coronavírus.

9. Desta forma, os micronutrientes podem impedir que o vírus se ligue às células, 
penetrando-as e reproduzindo-se no seu interior.

10. Os micronutrientes são assim a única forma conhecida de inibir a 
infecção das células por várias variantes e mutações do coronaví-
rus. Para combater eficazmente a pandemia do coronavírus, estas 
substâncias naturais em conjunto devem ser utilizadas como vaci-
nas que se provou serem absolutamente seguras. 

1. O coronavírus tem uma elevada taxa de mutação. Isto 
significa que está a mudar rapidamente a sua arqui-
tectura, especialmente na superfície 

2. Figura 1: Para além da variante original do corona-
vírus da China, o agente causador da COVID-19, sur-
giram agora numerosas novas mutações que se estão 
a espalhar por todo o mundo. As diferentes variantes/
mutações do coronavírus são mostradas na Figura 1 
com diferentes cores e estruturas de superfície.
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O CONTROLO DO CORONAVÍRUS BASEADO APENAS

EM VACINAS NÃO ACABARÁ COM A PANDEMIA!
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