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UMA PEQUENA HISTÓRIA DA COVID 19 ENTRE NÓS 
 

HISTÓRIA FAMILIAR 
 Na minha família a grande maioria deles foi infectada pela covid-19 

dentro de casa, nenhum foi parar no hospital; antes disso, seus sistemas 
imunes foram ativados por mim. O Dr. Michael Levitt, prêmio Nobel de 
Química, professor de Universidade de Stanford (USA) foi à pior decisão 

política para lidar com o coronavírus e não tem respaldo científico. 
Pessoalmente acho que esse negócio de Lockdown não funciona. 

 

HISTÓRIA 
 Uma breve história sobre a covid 19, dizem que foi fabricado na 
China, o que não acredito. Conforme a natureza vai sendo alterada e 

danificada vão aparecer outras viroses como, o Ebola (África), Síndrome 
respiratória aguda grave (SARS) no Oriente Médio e outras que virão. Os 
dados levantados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a Síndrome 

respiratória aguda grave (SARS) a taxa de mortalidade é alta, beirando os 
35-40%). Maior que a Covid-19. No Brasil no caso da covid-19 são 

aproximadamente 2,5% dados fornecidos antes dos jogos de futebol pela 
televisão e jornais da mesma rede (dividindo o número de mortes pelo total 
de infectados, multiplicado por 100). 

 

PROFILAXIA 
 Nova Délhi, 23 março 2020- O Conselho de Pesquisa Médica da Índia 
deu luz verde para a utilização da hidroxicloroquina, um medicamento de 

combate à malária, para prevenir coronavírus entre a população de alto 
risco, como funcionários do setor da saúde que convivam com pessoas 

infectadas. O objetivo é conter a propagação do patógeno no país, que 
registrou até o momento mais de 400 casos e um total de sete mortes. 
 

 A cloroquina é utilizada há mais de 70 anos, sendo um tratamento de 
baixo custo, de fácil acesso e facilmente administrada. Sendo excretada 

muito lentamente pela urina, 50 a 70% na forma inalterada e de 25% como 
metabólito; a acidificação da urina aumenta a excreção renal em 20-90%. É 

retida em certos tecidos (pulmões, rins, fígado, olhos) durante meses ou 
anos, sendo excretada na urina meses e até anos após a suspensão do 
tratamento. Usada como dicloridrato de cloroquina (solução injetável), 

difosfato de cloroquina (comprimidos) e sulfato de cloroquina 
(comprimidos).  

 
 Tem cidades no Brasil que usaram cloroquina praticamente 

controlaram a pandemia. A Índia se soma assim aos Estados Unidos, ao 

Brasil, a um grupo de países europeus liderados pela França, que enxergam 

na hidroxicloroquina um movimento de avanço na luta contra o novo 

coronavírus. Lembrando que a cloroquina deve ser usada por aqueles que 

não têm a doença ativa, para impedir a instalação da virose, depois não 

adianta.   

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm
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  O órgão ligado ao governo indiano recomendou que a dose, a 
quem o medicamento for prescrito, seja de 400 mg duas vezes por dia e 

apenas um dia por semana, durante de três a sete semanas. Pesquisadores 
da Fiocruz indicam 25 mg/kg/peso. 
 

TESTES IMUNOLÓGICOS PARA COVID-19 

 Existem dois tipos: 1- Pesquisa direta da presença do vírus nas 
secreções. Limitação apresenta falso-positivo, quando não existe o vírus na 
secreção do nariz e falso-negativo quando vírus está na secreção.  

 2- Pesquisa indireta - Anticorpos IgG e IgM, o aparecimento primeiro 
dos anticorpos IgM que pode indicar infecção aguda e IgG em segundo 

lugar aparece geralmente 2 semanas após a infecção. Não sei a 
especificidade dos testes, pois existem muitos fabricantes. 
 

NÃO SEI SE POSSO DIZER - O TRATAMENTO DA CAUSA 
 Utilizo dados epigenéticos para ativar o sistema imune de uma 
pessoa. O tratamento é utilizado há mais de 10 anos, para tratar 
rinofaringite, infecção viral por gripe sazonal, H1N1, Dengue e agora Covid-

19. Depois de ativado o Sistema imune da pessoa, dependendo o tempo da 
infecção entre 6-72 horas a pessoa está curada. A técnica utilizada é a Dr. 

John Veltein modificada por mim. 
Observação: alguns dados foram retirados da internet. 
 
 

Convido para visitar o site:  www.alergiarespiratoria.com.br  

 

IMPORTANTE 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter 

informativo e educativo. No caso de consulta procurar seu médico de confiança 

para diagnóstico e tratamento. 

Dr. Luiz Carlos Bertoni 
Alergista - Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI) 

Member - World Allergy Organization (WAO)  
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