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Impacto global da pandemia da COVID-19 
Em meados de Dezembro de 2020, mais de 70 milhões de casos de COVID-19 
tinham sido confirmados em todo o mundo, e a doença tinha custado mais 
de 1,6 milhões de vidas. De acordo com uma declaração conjunta emitida pe-
las agências internacionais da ONU (OIT, FAO, IFAD, OMS) a 13 de Outubro de 
2020, «a pandemia COVID-19 resultou numa dramática perda de vidas em todo 
o mundo e representa um desafio sem precedentes para a saúde pública, os 
sistemas alimentares e o mundo do trabalho. As deslocações económicas e so-
ciais causadas pela pandemia são devastadoras: milhões de pessoas estão em 
risco de cair na pobreza extrema, enquanto que o número de pessoas subnu-
tridas, actualmente estimado em cerca de 690 milhões, poderá aumentar para 
mais de 800 milhões até ao final do ano“.1

Além disso, o impacto socioeconómico de grande alcance desta pandemia 
ameaça a sustentabilidade de todos os sectores da sociedade em todo o mun-
do, com impacto na saúde mental, abastecimento alimentar, cuidados médicos, 
educação e abastecimento energético, entre outros.² Esta afirmação sublinha 
o facto importante mas frequentemente ignorado de que uma dieta saudável, 
que fornece todo o espectro de micronutrientes e é a base para um sistema 
imunitário funcional, é ainda mais ameaçada pela pandemia da COVID-19.

Base cientí�fica da aplicação de micronutrientes 
como uma estratégia de saúde global eficaz,  
livre de efeitos colaterais e acessí�vel como uma 
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Mecanismos celulares da infecção pelo SARS-CoV-2
O vírus identificado como a causa da pandemia CO-
VID-19 é uma variante do coronavírus conhecido como 
SARS-CoV-2 (ver Figura 1). Em humanos infectados, 
causa uma doença respiratória grave chamada síndro-
me respiratória aguda grave (SARS), que pode ser fatal.

A entrada do vírus SARS-CoV-2 na célula ocorre através 
da ligação de uma proteína de superfície viral (spike de 
glicoproteína) ao seu receptor na superfície das células 
somáticas chamada ACE2 (enzima conversora de angio-
tensina 2) (ver Figura 2).³

Os receptores ACE2 estão presentes em muitos tipos de 
células em todo o corpo humano, com expressão par-
ticularmente forte nos sistemas celulares do pulmão 
(células epiteliais alveolares), nariz (células epiteliais 
nasais), coração, vasos sanguíneos (células endoteliais), 
e outros órgãos.4,5

Recentemente, outro receptor do vírus SARS-CoV-2 foi 
identificado na superfície das células, conhecido como 
neuropilina-1 (NRP-1).6 Este receptor encontra-se prin-
cipalmente nas células endoteliais e epiteliais dos ór-
gãos respiratórios e está também envolvido no proces-
so de infecção pelo coronavírus.7

A ligação do vírus aos receptores celulares ocorre através 
de uma sequência específica na proteína de superfície do 
spike do coronavírus conhecida como domínio de ligação 
dos receptores (RBD), que determina a agressividade (in-
fecciosidade) do vírus e é actualmente o principal alvo 
de intervenção terapêutica e vacinação (ver Figura 3). O 
RBD, que está na subunidade S1 do spike viral, reconhece 
o receptor ACE2 com base numa estrutura complemen-
tar específica (fechadura e princípio chave).8

Figura 1: Estrutura do coronavírus
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Figura 2 : Fases principais da infecção das células humanas pelo SARS-CoV-2.
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O RBD endireita e mantém o domínio da proteína S1 
num estado “aberto” para permitir a ligação do vírus 
ao receptor humano ACE2. Esta alteração conforma-
cional da RBD leva à fusão com a membrana da célula 
hospedeira por uma segunda subunidade da proteína 
do spike chamada S2. A subunidade S2 ajuda a manter 
o vírus num estado de confirmação específico, o que 
- após a introdução (endocitose) do vírus na célula - é 
importante para a fusão do vírus com os componentes 
estruturais da célula.9,10

Como mostra a Figura 2, várias enzimas libertadoras de 
proteínas (proteases) estão envolvidas tanto na ligação 
do vírus à superfície celular como no processo de re-
plicação do vírus dentro das células, tais como a serina 
protease transmembrana tipo II (TMPRSS2), a furina, a 
catepsina L e outras.11,12

Uma vez dentro da célula, o SARS-CoV-2 utiliza a sua 
polimerase dependente do RNA (RdRp) para transferir 
o seu material genético (RNA), um pré-requisito para a 
replicação do material genético viral (genoma) dentro 
das células somáticas.13

Abordagens actuais da pandemia da COVID-19
Apesar de muitos avanços na medicina, ciência e tecno-
logia, ainda dependemos significativamente de medi-
das de distanciamento social e métodos de isolamento 
para limitar a propagação do vírus. As intervenções e 
tratamentos médicos têm produzido resultados mistos, 
com poucas melhorias em alguns países até à data.

Outra estratégia para combater a pandemia da COVID-19 
assenta em vacinas desenvolvidas com tecnologias expe-
rimentais baseadas em ARN e ADN. Estas vacinas diferem 
das vacinas convencionais, que contêm vírus atenuado 
ou morto, na medida em que contêm um plano gené-
tico (RNA ou ADN) da spike-proteína do SARS-CoV-2. As 
vacinas baseadas no ADN utilizam ADN viral embalado 
noutro tipo de vírus - geralmente adenovírus - com o ob-
jectivo de introduzir o fragmento de gene viral no corpo 
humano para iniciar a produção da proteína viral e de-
sencadear uma resposta imunitária.

Nas vacinas baseadas em RNA, o mRNA que codifica a 
spike-proteína viral é embalado em nanopartículas li-
pídicas para entrar na célula, onde é traduzido para a 
proteína viral pelos locais de produção celular (ribos-
somas). Esta proteína é processada posteriormente na 
célula. Desta forma, uma resposta imunitária específica 
(imunidade às células T) é desencadeada, bem como a 
produção de anticorpos.

Desde a introdução das vacinas contra o mRNA, tem ha-
vido relatos de efeitos secundários, na sua maioria ligei-
ros e transitórios, tais como febre, dores de cabeça, etc. 
No entanto, alguns doentes têm tido uma reacção alérgi-
ca grave imediatamente após a injecção, como a paralisia 
do nervo facial e a inflamação da coluna vertebral.14

A eficácia imunológica a longo prazo e os efeitos secun-
dários desta vacinação não são conhecidos. Tudo isto 
contribui para o cepticismo público e resistência em 
aceitar a vacinação.

Figura 3 : Características da ligação do SARS-CoV-2 a
    Receptores celulares ACE2
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A necessidade de estratégias seguras e eficazes para 
controlar e prevenção da pandemia do coronavírus.
A imunidade enfraquecida é um importante factor de ris-
co de infecção com e pelo coronavírus. Os idosos e aque-
les com condições pré-existentes tais como hipertensão, 
diabetes, cancro e obesidade estão mais em risco de CO-
VID-19. Estes grupos de risco são também mais propen-
sos a experimentar complicações de saúde.15-17

Significativamente, todos estes factores de risco estão 
associados à deficiência de micronutrientes, causada 
por uma dieta desequilibrada ou predisposição genéti-
ca associada ao aumento das necessidades de micronu-
trientes, bem como ao consumo de vários medicamen-
tos, tabagismo, poluição e outros factores externos. 
No seu conjunto, todos estes factores contribuem para 
uma deterioração da saúde dos indivíduos em causa, 
mas sobretudo para um enfraquecimento do sistema 
imunitário.

No início da pandemia COVID-19, foi encontrada uma 
correlação entre baixos níveis de vitamina D, deficiên-
cia de zinco e risco de infecção.18 A deficiência de zinco 
prejudica funções imunitárias tão importantes como a 
eliminação (fagocitose) de agentes patogénicos, a acti-
vidade das chamadas “células assassinas naturais” e ou-
tras. Além disso, a combinação com vitamina C mostrou 
um efeito de reforço da imunidade.20

A vitamina D também tem uma influência positiva em 
vários aspectos do sistema imunitário. Influencia o sis-
tema imunitário celular ao inibir a sobreprodução de 
citocinas desencadeada por infecções virais, incluindo 
o coronavírus responsável pela COVID-19. A vitamina D 
pode também reduzir os danos dos tecidos que ocor-
rem devido a uma explosão de substâncias de sinaliza-
ção biológica (citocinas) no contexto da infecção, um 
processo conhecido em inglês como “cytokine storm“.21

A combinação de vitamina C com certos aminoácidos, 
extracto de chá verde, e outros micronutrientes mos-
trou benefícios particulares. Esta combinação foi capaz 
de inibir a expressão dos receptores celulares ACE2 - o 
sítio de entrada do coronavírus - nas células pulmona-
res, um efeito que foi particularmente pronunciado no 
contexto de processos inflamatórios (condições pró-in-
flamatórias).22,23

A vitamina C tem um potente efeito antiviral e tem um 
efeito inibidor nos processos inflamatórios, que são 
conhecidos por desempenharem um papel particular-
mente importante nas infecções pelo coronavírus e po-
dem levar à “cytokine storm” descrita.24,25

A vitamina C também actua sinergicamente com a vita-
mina D e o zinco na protecção das camadas celulares do 
corpo, conhecidas como “barreiras”, que são o limiar crí-
tico na entrada de agentes patogénicos no organismo. 
Esta combinação de micronutrientes também tem um 
efeito positivo sobre as células do sistema imunitário.26  

O grupo de vitaminas B é também essencial para o fun-
cionamento óptimo do sistema imunitário na defesa 
contra infecções virais e produção de anticorpos.27 A 
deficiência de vitamina B6 prejudica ambos os “pila-
res” da defesa imunitária - imunidade humoral e celular 
mediada. Tanto a formação de novos linfócitos, a sua 
maturação (diferenciação), como a produção de anti-
corpos são prejudicadas pela deficiência desta vitami-
na.28,29 Os idosos são particularmente vulneráveis às de-
ficiências de vitamina B12 e ácido fólico, que afectam 
negativamente a sua imunidade.30,31

Vários extractos de plantas também têm efeitos positi-
vos no sistema imunitário.32 Entre estas substâncias, o 
fucoidano, uma molécula de açúcar complexa rica em 
enxofre (sulfatado) de algas castanhas, por exemplo, 
tem uma extensa influência positiva no sistema imuni-
tário, especialmente na defesa contra infecções virais. 
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Optimiza a função de vários sistemas celulares envol-
vidos na defesa imunitária, incluindo os fagócitos (ma-
crófagos) e as chamadas “células NK” (células Natural 
Killer). As substâncias de sinalização já discutidas, as 
citocinas, são também positivamente influenciadas por 
estas substâncias vegetais.33,34

Para além destes fitoquímicos específicos, frutas e ve-
getais ricos em polifenóis e vitamina C - cerejas ácidas, 
lichia, raiz de gengibre e outros - também mostraram 
efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes potentes em 
numerosos estudos.35

O uso de micronutrientes contra o coronavísus
Desde o surto da pandemia COVID-19, tem havido um 
interesse crescente na utilização de abordagens natu-
rais seguras e eficazes que apoiam o funcionamento do 
sistema imunitário e têm efeitos antivirais directos no 
coronavírus. 

Em geral, os micronutrientes, especialmente quando 
utilizados em combinações, desempenham um papel 
importante na defesa contra agentes infecciosos e na 
optimização do funcionamento do sistema imunitário, 
apoiando assim a defesa contra vírus e outros agentes 
patogénicos. 

No que diz respeito aos coronavírus, é de notar que es-
tas combinações de micronutrientes são eficazes não 
só contra uma variante de coronavírus, mas também 
contra os coronavírus mutantes. Além disso, os micro-
nutrientes são geralmente considerados seguros e li-
vres de efeitos secundários.

Desde o surgimento da COVID-19, vários estudos têm 
procurado compostos naturais únicos que inibem o 
primeiro passo da infecção - a ligação da spike-proteí-
na na superfície viral ao seu receptor natural na su-
perfície das células somáticas. Muitos destes estudos 

utilizaram métodos de modelação molecular tentan-
do fazer corresponder a estrutura da spike-proteína 
viral (“chave”) à estrutura do receptor da célula ACE2  
(“fechadura”).17 Foram também realizadas várias ava-
liações teóricas nas quais micronutrientes que tinham 
sido testados com sucesso noutros agentes patogéni-
cos foram agora aplicados aos coronavírus. 36 Alguns 
estudos testaram micronutrientes específicos pela 
sua capacidade de inibir a ligação da spike-proteína da  
COVID ao seu receptor específico ACE2 na superfície 
celular.37,38

Aplicações clínicas de micronutrientes contra  
o coronavírus
Muitos estudos recomendam a ingestão de vitamina C 
para controlar as infecções das vias respiratórias infe-
riores. A suplementação com vitamina C representa 
uma das intervenções terapêuticas mais convincentes 
contra os coronavírus.39-42

Um estudo clínico nos Estados Unidos relatou que do-
ses intravenosas (i.v.) de vitamina C reduziram o ris-
co de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 
(SDRA) causado pela sepse. A SDRA é uma lesão pulmo-
nar com risco de vida na qual a camada celular epitelial 
infectada - e portanto “vazante” - causa um aumento de 
líquidos nos pulmões, prejudicando a respiração e le-
vando a um subabastecimento de oxigénio ao corpo. O 
desenvolvimento da SDRA em doentes com COVID-19 é 
uma complicação que ameaça a vida.43

Além disso, um estudo clínico de intervenção controla-
da por placebo, aleatorizado, documentou que doses 
elevadas de vitamina C podem reduzir as taxas de mor-
talidade em quase metade em doentes com fases avan-
çadas do COVID-19.44 Este estudo clínico multicêntrico, 
coordenado pelo Hospital Universitário de Wuhan, o lo-
cal do actual surto pandémico, incluiu doentes com CO-
VID-19 que necessitavam de ventilação em unidades de 
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cuidados intensivos. Estes pacientes gravemente doen-
tes receberam 24 gramas de vitamina C por via intrave-
nosa todos os dias. Em comparação com os pacientes 
que receberam apenas um placebo, a administração de 
doses elevadas de vitamina C salvou a vida de um em 
cada dois pacientes.

Os doentes que receberam este tratamento com doses 
elevadas de vitamina C também tiveram uma oxigena-
ção do sangue significativamente melhor, o que suge-
re que o oxigênio pode alcançar melhor os glóbulos 
vermelhos através da barreira ar-sangue (a camada de 
células epiteliais dos pulmões). Isto, por sua vez, suge-
re que o tecido pulmonar está menos inflamado, facto 
confirmado neste estudo por níveis significativamente 
mais baixos de marcadores inflamatórios (interleuci-
na-6) nos doentes com vitamina C.

A sobrevivência dos pacientes com COVID-19 neste 
estudo com vitamina C foi desproporcionadamente 
melhor do que noutro estudo clínico, utilizando um 
medicamento farmacêutico (Remdesivir) que tinha 
sido recomendado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para o tratamento de pacientes com COVID-19 
em todo o mundo. 

Pouco tempo depois, esta avaliação foi qualificada pela 
OMS: numa declaração oficial de Novembro de 2020, 
a mesma organização declarou que não existem ac-
tualmente provas de que a Remdesivir possa melhorar 
significativamente a sobrevivência dos pacientes da CO-
VID-19, tal como outros medicamentos farmacêuticos 
testados.45

Resta salientar que a administração de doses elevadas 
de vitamina C é, até à data, a única abordagem clinica-
mente comprovada para o tratamento bem sucedido e 
duradouro de doentes com COVID-19. 

Desde o surgimento da pandemia COVID-19, vários es-
tudos clínicos com vitaminas C, D, A, B3 e zinco foram 
iniciados em diferentes países, como se pode ver no re-
gisto da OMS.46

É digno de nota que os estudos clínicos que forne-
cem provas da eficácia da vitamina C no tratamento 
de doentes com COVID-19 fazem pouca ou nenhuma 
menção aos mecanismos específicos ou celulares que 
podem explicar esta importante observação clínica. Um 
efeito geralmente conhecido é o benefício da vitamina 
C para o sistema imunitário, bem como as suas fortes 
propriedades antioxidantes. Também a sua importân-
cia como co-factor de numerosos biocatalisadores (en-
zimas) envolvidos em processos reguladores do meta-
bolismo celular ou de moléculas hereditárias (ADN), e a 
sua função crucial na síntese de colagénio e, portanto, 
para a estabilidade das chamadas camadas celulares 
barreira, são decisivas para os benefícios desta vitami-
na para a saúde.

Vários estudos realizados pelo nosso próprio instituto 
de investigação mostram que a vitamina C também 
inibe especificamente vários mecanismos chave que 
o coronavírus utiliza na sua infecção do corpo. Mais 
notavelmente, isto inclui a inibição da produção (ex-
pressão) dos receptores ACE2 na superfície das células 
somáticas humanas.22 Mais significativamente, porém, 
conseguimos mostrar que, ao combinar a vitamina C 
com certos outros micronutrientes, esta inibição dos 
mecanismos-chave da infecção pelo coronavírus pode 
ser significativamente reforçada.23

Combinações de micronutrientes para o controlo 
natural da pandemia do coronavírus
A eficácia antiviral de micronutrientes individuais, que 
actuam em diferentes pontos do metabolismo celu-
lar, pode ser significativamente aumentada através da 
combinação de substâncias naturais seleccionadas. 
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Outra vantagem desta abordagem de combinações de 
micronutrientes é que pode influenciar simultanea-
mente uma multiplicidade de processos celulares que 
são necessários para a defesa contra os agentes pato-
génicos. Além disso, os nossos estudos demonstraram 
que, ao combinar micronutrientes específicos, os ingre-
dientes activos são eficazes em quantidades significati-
vamente mais baixas do que quando são utilizados in-
dividualmente. Este princípio de sinergia de nutrientes 
- ou seja, a influência positiva recíproca dos componen-
tes de micronutrientes individuais uns sobre os outros 
- tem sido o foco da nossa investigação científica sobre 
infecções - bem como sobre outras doenças - durante 
mais de duas décadas.47-49

Num estudo realizado como parte da nossa investiga-
ção sobre o coronavírus, examinámos os efeitos de uma 
combinação de extractos de plantas contendo curcu-
mina, resveratrol, extracto de chá verde, extractos de 
plantas cruciferosas, e quercetina. Estávamos interes-
sados na medida em que esta combinação de micro-
nutrientes é capaz de inibir os principais mecanismos 
celulares responsáveis pela alta agressividade (infeccio-

sidade) do coronavírus causador da COVID-19 (SARS-
-CoV-2) (Figura 4).

A. Micronutrientes na redução dos receptores  
ACE2 e NRP-1

A redução dos receptores ACE2 e neuropilina (NRP-1) - 
os dois locais de ancoragem conhecidos do coronavírus 
responsável pela COVID-19 (SARS-CoV-2) até à data - re-
presenta um alvo terapêutico importante para diminuir 
a agressividade/infectividade deste vírus. 

Os nossos estudos anteriores demonstraram que uma 
combinação específica de micronutrientes pode inibir 
a expressão dos receptores ACE2 nas células pulmona-
res humanas (células epiteliais alveolares) em 90%.22,23 

Num estudo mais recente, mostrámos que estes mi-
cronutrientes também podem inibir a expressão dos 
receptores NRP-1.38

Descobrimos que a vitamina C (ácido ascórbico) em altas 
concentrações (até 10 mM) pode diminuir significativa-
mente a produção de ACE2 tanto a nível genético (RNA) 
como proteico. Além disso, a vitamina C é capaz de au-

Figura 4 :  Os micronutrientes influenciam os principais mecanismos envolvidos na infecção das células humanas  
pelo SARS-CoV-2 

Prevenção da ligação do virião  
SARS-CoV-2 aos receptores celulares

• Redução do número de receptores 
ACE2 e NRP-1 nas células 
hospedeiras

• Inibição de ligação de RBD viral aos 
receptores celulares

• Inibição da actividade de TRMPSS2 e 
furina, que facilitam a entrada viral
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mentar o efeito inibitório de outros compostos naturais 
(extractos de chá verde/EGCG, baicaleína, curcumina, 
etc.) na produção (expressão) de receptores celulares 
ACE2 (Ivanov et al., submetidos para publicação).

Quanto ao efeito inibidor do oligoelemento zinco na 
interacção SARS-CoV-2/ACE2,50 os nossos estudos mos-
traram que este efeito pode ser significativamente me-
lhorado quando combinado com a vitamina C. Assim, o 
aspartato de zinco a uma concentração de 33 μM leva 
a uma inibição da ACE2 em 22%. Quando combinado 
com ascorbate, este efeito inibitório é mais do dobro, 
resultando em 62% de inibição da ACE2.23

Em Setembro de 2020, foi iniciado um estudo clínico 
aleatório com 4500 participantes na Mayo Clinic (EUA) 
para testar o papel do suplemento de zinco versus mul-
tivitaminas no apoio ao sistema imunitário no contexto 
da pandemia COVID-19. Os resultados são esperados 
em Setembro de 2021.51

B. Os micronutrientes inibem a ligação de RBD  
aos receptores celulares ACE2.

Tal como acima detalhado, a interacção do local de li-
gação do receptor (RBD), um componente da proteína 
da superfície viral (spike-proteína), com o seu local de 
ligação na superfície das células somáticas (receptores  

ACE2) fornece a estrutura para o desenvolvimento de 
“bloqueadores” (inibidores) que podem potencialmen-
te impedir a entrada viral e, portanto, a infecção. 

Os nossos estudos também mostram que vários com-
postos naturais como vitaminas e ácidos gordos podem 
interferir directamente com a ligação do vírus à super-
fície celular, ou seja, a interacção entre o RBD viral e 
os receptores celulares ACE2.38 Além disso, mostrámos 
que uma combinação específica de compostos vegetais 
pode inibir o acoplamento do pseudovírus SARS-CoV-2 
aos receptores ACE2. Mais notavelmente, estas combi-
nações de micronutrientes exerceram os seus efeitos 

inibidores tanto antes como depois da entrada do vírus 
nas células.38 Estes dados confirmam a elevada eficácia 
dos micronutrientes na inibição da replicação viral em 
células já infectadas e, portanto, na prevenção da pro-
pagação desta infecção viral.

C.  Micronutrientes na inibição das actividades de 
TMPRSS2, furina e catepsina-L

São necessários vários biocatalisadores (enzimas), tanto 
para que o vírus entre nas células do corpo como para 
que este se reproduza. A catepsina L, uma enzima liber-
tadora de proteínas (endosomal protease), a membrana 
celular associada à serina protease TMPRSS2, e a enzima 
furina permitem que o coronavírus (SARS-CoV-2) entre 
nas células somáticas e se reproduza.52

Por conseguinte, a inibição da actividade destas enzi-
mas é essencial para a redução efectiva do risco de in-
fecção. Para além do papel na infecção pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19), a ligação entre a spike-proteína, a furina e 
o receptor ACE2 também é importante no contexto da 
ocorrência de complicações cardiovasculares adversas.53

Os nossos estudos mostraram que os compostos natu-
rais podem inibir a actividade de todas estas enzimas 
simultaneamente.38

D. Micronutrientes na inibição da RdRp polimerase
Experiências in vitro mostram que o zinco tem activida-
de antiviral ao inibir a polimerase do RNA SARS-CoV. Os 
cátions de zinco (Zn2+) - especialmente em combinação 
com o ionóforo de zinco - inibem a enzima (RNA poli-
merase RdRp) do coronavírus SARS, que é crucial para a 
replicação do vírus, ao inibir a replicação.54

Os nossos estudos mostraram que a combinação de 
micronutrientes específicos que testamos foi capaz de 
inibir 100% da actividade da RdRp, ou seja, conseguiu 
um bloqueio completo desta enzima crucial para a re-
plicação do vírus.38
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