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     Diante do problema da chamada pandemia do coronavírus, a população brasileira, em sua grande 

maioria, vem sendo manipulada por uma imprensa que faz um verdadeiro terrorismo psicológico, se 

demonstrando um braço político de uma elite de burocratas que querem o poder a todo custo.  

     Uma das maiores mentiras repetidas diariamente nos meios de comunicação é que o vírus SARS-

CoV-2, apenas mais um da família do coranavírus, é uma novidade no mundo e não há nenhum 

tratamento específico. Mostraremos que isso é mentira, pois a hidroxicloroquina já é pesquisada no 

mundo inteiro há anos e apresenta considerável eficácia.  

    Primeiro, vejamos algumas considerações de estudiosos a respeito da forma de se combater uma 

pandemia:  

1- O oncologista, Dr Trevor Bedford.,da Fred Hutchinson Cancer Research, Seattle, EUA, em 

18 de março de 2020 esclarece que há um protocolo mundial de controle de pandemias, que 

consiste em três etapas:  

1- Isolamento restrito e testes; 

2- Isolamento dos infectados e grupo de risco; 

3- O restante da população se imuniza contra a doença;  

     E em concordância com esse protocolo, o Dr. Marc Lipsitch , da universidade de Harvad, e 

diretor do Centro de Controle de Doenças, EUA, afirma enfaticamente que o isolamento precisa 

passar pela passagem gradual das etapas, pois há o fator econômico que não pode ser negligenciado e 

pode causar tantos danos quanto a pandemia. Portanto, o isolamento horizontal e total é um erro 

metodológico de combate ao vírus.  

    Mas aqui no Brasil os governadores insistem no isolamento horizontal, ignorando as trágicas 

consequências econômicas que isso pode gerar em longo prazo.  

2- No início, o comportamento de alguns países, determinaram certos Modelos de Atenção ao 

vírus, ignorando o protocolo mundial: 

1- Modelo Italiano – No começo não toma nenhuma atitude incisiva; depois fecha tudo 

indistintamente. Também há alta circulação de chineses em território italiano, e eles se 

encontram bem na época das doenças respiratórias, com o agravante de que não se tinha 

ainda uma ideia de como combater o vírus; 



2- Modelo inglês – este já pulou para a terceira etapa, tentando a imunização completa da 

população; também não ocorreu efeitos benéficos; 

3- Modelo americano – já respeitou a três etapas, e está caminhando para a imunização da 

população e o tratamento com hidroxocloroquina. Mesmo que apresente 780 mil casos, 

isso se dá porque têm um alto índices de testes, os outros países não sabem precisar com 

maior segurança o número de infectados;  

 

    Aqui no Brasil, a mente das pessoas está povoada com as imagens da Itália. Mas aqui 

nós estamos em um outro momento, e já está comprovado que a cloroquina tem uma alta 

taxa de eficácia. Além do mais, o Brasil não aguenta um período longo de quarentena 

horizontal e já corre o sério risco de entrar numa desastrosa crise econômica. 

 

3-    Sobre o tratamento com a hidroxocloroquina, na França, já em 18 de março de 2020, o 

biologista Dr. Didier Raoult, trata de 36 pacientes, sendo 20 com o uso da hidroxocloroquina 

e 16 pacientes como grupo de controle. Não ocorreu nenhum óbito com aqueles que fizeram 

o uso do remédio.  

     Depois, em 30 de março de 2020, o Dr. Vladimir Zelenko, de Nova York, EUA, tratou de 

669 pacientes, fazendo uso de Azitromicina, Cloroquina e Zinco, onde obteve apenas uma 

morte porque o paciente se recusou a seguir o protocolo de tratamento. 

 

4-      Mas a imprensa brasileira não ressalta as possíveis soluções, apenas insiste no terrorismo 

psicológico. E esses dois médicos citados ainda podem ser criticados como “médicos da 

extrema direita”, excêntricos ou coisa do tipo, para desvalorizar as evidências que eles 

apresentam no combate ao vírus. Então segue a indicação de alguns artigos científicos 

publicados desde 2004 indicando a EFICÁCIA do uso de hidroxocloroquina aos vírus da 

família coronavirus: 

 

1- Em agosto de 2004, Universidade de Louvain, Bélgica. Título: Inibição da coronavirus-

sars por cloroquina - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092815/  (In vitro 

inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine); 

2- Agosto de 2005, PMC, Atlanta, EUA. Título: Cloroquina é um potencial inibidor das 

infecções e crescimento do vírus coronavírus-sars - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232869/    (Chloroquine is a potent inhibitor 

of SARS coronavirus infection and spread); 

3- Em fevereiro de 2006, The Lancet, EUA. Título: Novos insights dos efeitos antivirais da 

cloroquina - https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(06)70361-

9/fulltext     (New insights into the antiviral effects of chloroquine);  

4- Em 2009, na American Society for Microbiology. Título: Atividade antiviral da 

cloroquina contra o coronavírus OC43  - https://aac.asm.org/content/53/8/3416      

(Antiviral Activity of Chloroquine against Human Coronavirus OC43 Infection in Newborn Mice); 

5- Em 2010, na Nature Reviews Rheumatology. Título: Hidroxocloroquina: velha droga, 

novas perspectivas   -  

https://www.nature.com/articles/nrrheum.2009.235?platform=oscar&draft=collection                        

(Hydroxychloroquine in SLE: old drug, new perspectives); 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC7092815%2F&event=comments&redir_token=yeej_eqACp3oqDYcKNoMYvNe6O18MTU4NzYxMDA0NkAxNTg3NTIzNjQ2&stzid=Ugy10LmD3hftkWJHfAV4AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1232869%2F&event=comments&redir_token=yeej_eqACp3oqDYcKNoMYvNe6O18MTU4NzYxMDA0NkAxNTg3NTIzNjQ2&stzid=Ugy10LmD3hftkWJHfAV4AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flaninf%2Farticle%2FPIIS1473-3099%2806%2970361-9%2Ffulltext&event=comments&redir_token=yeej_eqACp3oqDYcKNoMYvNe6O18MTU4NzYxMDA0NkAxNTg3NTIzNjQ2&stzid=Ugy10LmD3hftkWJHfAV4AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flaninf%2Farticle%2FPIIS1473-3099%2806%2970361-9%2Ffulltext&event=comments&redir_token=yeej_eqACp3oqDYcKNoMYvNe6O18MTU4NzYxMDA0NkAxNTg3NTIzNjQ2&stzid=Ugy10LmD3hftkWJHfAV4AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Faac.asm.org%2Fcontent%2F53%2F8%2F3416&event=comments&redir_token=yeej_eqACp3oqDYcKNoMYvNe6O18MTU4NzYxMDA0NkAxNTg3NTIzNjQ2&stzid=Ugy10LmD3hftkWJHfAV4AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fnrrheum.2009.235%3Fplatform%3Doscar%26draft%3Dcollection&event=comments&redir_token=yeej_eqACp3oqDYcKNoMYvNe6O18MTU4NzYxMDA0NkAxNTg3NTIzNjQ2&stzid=Ugy10LmD3hftkWJHfAV4AaABAg


 

5 -    Assim, o famigerado COVID-19, pertencente a família do coronavírus, não é uma 

novidade tão assustadora no mundo. Há uma considerável literatura científica em torno de 

sua família viral e importantes evidências que ressaltam a EFICÁCIA da 

hidroxocloroquina. Vários países já aprovaram o uso desse medicamento: 

 

      - EUA 

      - França 

      - Índia 

      - Marrocos 

      - Polônia  

      - Argélia 

      - Senegal 

      - Hungria  

 

6 -      Por que esse alarde todo aqui no Brasil? Por que a impressa não promove o 

esclarecimento efetivo da população? Por que os políticos fecham os olhos para o resto do 

mundo e para a comunidade científica que já estuda a família coronavírus e os meios de 

tratamento a mais de uma década? Aqui, o problema não é puramente de saúde pública, 

mas sobretudo POLÍTICO,  há uma disputa nefasta por poder, mesmo que a fome, a 

miséria e o desemprego tome conta do país.  


