A Vida importa! A Vida da sua família importa!

84% dos pacientes que foram precocemente atendidos contra a Covid19 com
Zn+Hcq+Azi
NÃO tiveram maiores consequências, NÃO necessitaram de internação e NÃO morreram.

Dr Antonio Augusto de Arruda Silveira Jr - CRM 13011PR: “... A Mãe está curada, viu. Os
5 dias de Hidroxicloriquina (Hcq), Ivermectina (Ivt), Zinco (Zn) e Azitromicina (Azi) já curaram
ela. Então daí ela só fica em isolamento até completar 10 dias, dali pra frente, vida normal”

Minha mãe foi curada, mas quantas Vidas de brasileiros já poderíamos ter salvo?

Há estudos que mudaram o paradigma

Estou com sintomas. Devo ir ao hospital?
Em julho, o Ministério da Saúde brasileiro mudou

agora é que a pessoa procure

o protocolo e a orientação

atendimento médico nos primeiros

sinais da covid-19.
A ideia é evitar que pacientes sejam atendidos já com casos mais graves.
Sendo assim, o

paciente com suspeita não deve mais aguardar

em casa a manifestação mais presente dos sintomas.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51673933

Sulfato de Zinco 54,89mg equivalente a
20mg de Zinco elementar em comprimidos

*NeshZinco é o primeiro medicamento de zinco registrado na Anvisa. E faz parte importante
da Tripla Terapia Precoce contra a Covid19 (Zinco+Hidroxicloroquina+Azitromicina)
http://www.nunesfarma.com.br/blog_interna.php?p=86&Sulfato-de-zinco-e-o-covid-19

Há estudos
que mudaram o paradigma
POSOLOGIA
A posologia recomendada para o atendimento

precoce contra a Covid19 é o uso da tripla
terapia durante cinco dias consecutivos com:
Hidroxicloroquina 200 mg duas vezes ao dia +

Azitromicina 500 mg uma vez ao dia + Zinco
elementar 50 mg uma vez ao dia.

Os estudos que mudaram o paradigma

DESTAQUES DO ESTUDO:
“O zinco é um conhecido inibidor da replicação do coronavírus. Os ensaios clínicos de pastilhas
de zinco no resfriado comum demonstraram reduções modestas na duração e / ou gravidade dos
sintomas.18 Por extensão, esta terapia não tóxica prontamente disponível pode ser implantada
aos primeiros sinais de COVID-19.(19)... Uma dose diária de 220 mg de sulfato de zinco. Esta
dose de sulfato de zinco foi efetivamente usada em combinação com antimaláricos no tratamento
precoce de pacientes ambulatoriais de alto risco com COVID-19.(20)”
“A COVID-19 tem uma grande variedade de gravidade clínica que vai de assintomático a fatal.
Na ausência de ensaios clínicos e diretrizes, e com hospitalizações e mortalidade crescente, é
prudente implantar tratamento para COVID-19 com base em princípios fisiopatológicos. Aqui
Propusemos um algoritmo baseado na idade e comorbidades que permite em grande proporção
para ser acompanhada e tratada no domicílio durante o auto-isolamento com o objetivo de
reduzir os riscos de hospitalização e morte.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002934320306732

Os estudos que mudaram o paradigma

“Um ionóforo é uma molécula
solúvel em lípidos, usualmente
sintetizada por microorganismos
para transportar íons através da
bicamada lipídica da membrana
celular.”

Dr. Zelenko:“O Zinco é a
bala. A Hidroxicloroquina é
a arma. Trate precocemente
a Covid19 e viva.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4182877/

Os estudos que mudaram o paradigma

84%

Menos!

A chance de hospitalização dos
pacientes tratados foi 84% menor do
que nos de pacientes não tratados.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258

https://c19study.com/

Os estudos que mudaram o paradigma
Níveis baixos de zinco na admissão clínica associam-se a resultados ruins no
COVID-19
A suplementação de zinco em grupos de risco pode ajudar a reduzir a gravidade de
COVID-19. A associação entre os níveis séricos de zinco e a saúde humana é bem
conhecida.
A deficiência de zinco continua sendo uma grande preocupação nutricional em muitos
países devido à má nutrição que leva à baixa ingestão de zinco. Além disso, mesmo em
países desenvolvidos, a deficiência de zinco é prevalente em 15 a 31% da população
idosa.
Segundo os autores, seu trabalho visa chamar a atenção clínica para as concentrações
séricas de zinco em pacientes com COVID-19. Sua análise mostra uma forte correlação
entre os baixos níveis séricos de zinco e a gravidade do COVID-19 e a mortalidade.
Eles acham que a razão por trás disso pode ser uma combinação de desequilíbrio do
sistema imunológico e melhoria da replicação viral em pacientes com deficiência de
zinco. Portanto, eles propõem os níveis séricos de zinco como um novo biomarcador que
pode ajudar a prever os resultados do COVID-19.
Os pesquisadores acreditam que há uma necessidade urgente de começar a suplementar
os pacientes com deficiência de zinco com zinco durante a internação para trazer seus
níveis de zinco à faixa normal. Eles também recomendaram a suplementação profilática
de zinco em grupos de risco, como idosos, para mitigar a gravidade da COVID-19.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.07.20208645v1

Os estudos que mudaram o paradigma
Resumo:
Com o número de mortes por COVID-19 ainda elevada, uma corrida para encontrar
tratamentos continua.
De acordo com uma pesquisa publicada na cidade de Nova York, uma combinação de
zinco e hidroxicloroquina pode ser uma forma econômica de reduzir a mortalidade
hospitalar entre pacientes com COVID-19.
Dra. Jennifer A Frontera, especialista em cuidados neuro-críticos do NYU Langone
Medical Center e principal autora do estudo, discutiu essas descobertas em seu discurso na
conferência virtual da American Academy of Neurology no mês passado.
“Como muitos de nossos pacientes receberam hidroxicloroquina por protocolo no início
da pandemia, protocolamos a adição de zinco [ao tratamento]”, disse Frontera.
Quase 3.500 pacientes hospitalizados com COVID-19 foram incluídos no estudo. A idade
média era de 64 anos e pouco mais da metade eram homens.

Os pesquisadores descobriram uma redução de 24% na mortalidade nos pacientes que
receberam zinco com hidroxicloroquina em comparação com os controles.
Se o zinco foi prescrito sozinho, não mostrou nenhum benefício. E os médicos
descobriram que uma hidroxicloroquina é prejudicial aos pacientes quando prescrita
isoladamente.
“Então, foi realmente a combinação em que você pode aumentar os níveis de zinco
intracelular que foi eficaz em termos de redução da mortalidade”, disse Frontera.

https://www.neurologyinsights.com/2020/12/01/study-zinc-hydroxychloroquine-combination-reduces-covid-19-mortality-rates/

Diversos protocolos aderiram
ao atendimento precoce contra
a Covid19

• Orientações para manuseio
medicamentoso precoce de
pacientes com diagnóstico da
COVID-19:
• Sulfato de Hidroxicloroquina D1:
400mg 12/12h D2 ao D5: 400mg
24/24h + Azitromicina 500mg 1x
ao dia, durante 5 dias
• Zinco – Para pacientes adultos,
considerar a administração de
sulfato de zinco concomitante ao
tratamento com
cloroquina/hidroxicloroquina +
azitromicina.

https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/1598

Já disponível
nas farmácias
do município SUS

http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/downloads/protocolo-covid-campo-grande-ms-5a/

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2021/01/rede-publica-de-porto-alegre-vai-oferecer-cloroquina-para-pacientes-quequiserem-tratamento-precoce-ckjj2n0gy005m017wtfia3zqo.html

Defensores e estudiosos conceituados

abra o link abaixo no intervalo de tempo 2:20 a 3:20:
https://tvbrasil.ebc.com.br/impressoes/2020/07/imunologista-nise-yamaguchi-defende-tratamento-precoce-do-coronavirus

Defensores e estudiosos conceituados

Abra o link e veja no tempo 1:30
https://tvcultura.com.br/videos/73615_paolo-zanotto-explica-como-funciona-o-tratamento-da-covid-19-com-plasma-e-sulfato-de-zinco.html

Defensores e estudiosos conceituados

Artigo de opinião publicado na revista médica Jama e assinado pelo infectologista Anthony Fauci, o
chefe da força-tarefa norte-americana para o enfrentamento da doença:

“Tratamentos eficazes e precoces também mitigarão lacunas deixadas por estratégias de prevenção
anteriores e atuais e reduzirão a transmissão direta. É encorajador que tratamentos ambulatoriais
eficazes para a covid-19 inicial estejam no horizonte. Esses esforços merecem o total apoio da
comunidade médica e do público.”

https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2021/01/4899329-cientistas-focam-no-tratamento-precoce-da-covid-19.html

Para refletir: é falta de informações ou estamos
diante de um crime contra a humanidade?
“Os maiores fatores de risco para morrer de Covid são o Estado em
que você mora e o Médico que você escolhe”, diz Zelenko. “Estados
com governadores totalitários que desejam limitar as escolhas do
médico e controlar a disponibilidade de opções de tratamento,
incluindo HCQ, dão ao paciente menos opções”.
“A chave é a intervenção precoce. ” Zelenko mencionou novamente sua
taxa de sucesso de 84% em pacientes de alto risco. “Você pode dizer
que o fracasso da comunidade médica e política em adotar técnicas de
tratamento comprovadamente eficazes levou à morte desnecessária de
aproximadamente 250.000 pessoas”.
Qual o motivo destes
medicamentos não estarem
disponíveis na rede para
decisão de uso pelo médico?

https://www.vladimirzelenkomd.com/

Sulfato de Zinco 54,89mg equivalente a
20mg de Zinco elementar em comprimidos
“Este documento foi feito em janeiro de 2021, após
minha mãe de 72 anos ter contraído a Covid19 e ser
salva com o Tratamento Precoce.
O intuito é fazer chegar essas informações aos
Secretários Municipais de Saúde para Salvar Vidas”
Fernando Cesar da Silva
fcs@nunesfarma.com.br
+55 41 2141 4117

*NeshZinco é o primeiro medicamento de zinco registrado na Anvisa. E faz parte importante da Tripla
Terapia Precoce contra a Covid19 (Zinco+Hidroxicloroquina+Azitromicina)
http://www.nunesfarma.com.br/blog_interna.php?p=86&Sulfato-de-zinco-e-o-covid-19

https://www.instagram.com/tratamento
precocebrasil/

