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!
OMNS! (13! de! setembro! de! 2021)! O! New$ York$ Times! citou! recentemente! Michael!
Osterholm,! um! epidemiologista! especialista! da! Universidade! de! Minnesota,!
reconhecendo:! "Ainda! estamos! realmente! na! era! das! cavernas! em! termos! de!
compreensão! de! como! os! vírus! surgem,! como! se! espalham,! como! eles! começam! e!
param,!por!que!eles!fazem!o!que!fazem.!"![1]!Embora!seja!verdade!para!muitos!tópicos!
que!novos!estudos!geralmente!levam!a!mais!perguntas!do!que!respostas,!este!tópico!
tem! uma! importância! especial! para! a! experiência! humana.! Devemos! acelerar! nossa!
compreensão! das! complexas! interações! entre! humanos! e! vírus! para! sobreviver! e!
melhorar!nossa!experiência!na!Terra.!
!
Felizmente,!nas!últimas!três!décadas,!pioneiros!brilhantes,!incluindo!Ethan!Will!Taylor,!
Melinda!Beck!e!Caroline!Broome,!têm!apontado!diligentemente!o!caminho!para!fora!da!
caverna.!A!bioquímica!é!complicada,!a!genética!é!ainda!mais!complexa!e!a!terminologia!
é! desconhecida.! Mas! a! mensagem! é! muito! importante! para! ser! escondida! em! uma!
biblioteca.!Exige!tentativas!de!compreender!e!comunicar!suas!descobertas.!Isso!pode!
exigir!uma!mudança!no!pensamento!e!nas!ações.!
!
Os! leitores! do! Orthomolecular$ Medicine$ News$ Service! reconhecem! a! importância! de!
uma!boa!nutrição!para!manter!nossos!corpos!saudáveis.!Vamos!desviar!nossa!atenção!
por!um!momento!para!explorar!o!impacto!da!nutrição!em!um!vírus!invasor.![2,3]!Os!
vírus!RNA!são!responsáveis!por!muitas!das!doenças!infecciosas!mais!devastadoras!de!
nosso!tempo!a!Ebola,!Dengue,!Influenza,!Hepatite!C,!Polio,!Zika,!SARS,!MERS!e!SARSaCoVa
2,! entre! outros.! No! entanto,! além! de! serem! tão! incompletos! que! são! totalmente!
dependentes! de! células! hospedeiras! invasoras! para! se! replicarem,! os! vírus! de! RNA!
também!são!primitivos!de!maneiras!que!os!tornam!instáveis.!Seu!processo!de!replicação!
é!rápido,!sujeito!a!erros!e!desprovido!do!ácido!nucleico!e!das!enzimas!de!leitura!de!prova!
de! dobramento! de! proteínas! usadas! por! organismos! avançados! para! minimizar!
mutações! e! traduções! erradas! durante! a! replicação! do! ácido! nucleico! e! produção! de!
proteínas.! Como! resultado! dessa! instabilidade,! cepas! verdadeiramente! puras! de! um!
vírus!raramente!são!encontradas!na!natureza.!Os!vírus!tendem!a!existir!como!misturas!
de!variantes!intimamente!relacionadas,!às!vezes!chamadas!de!"quase!espécies".!
!
Melinda! Beck! e! colegas! realizaram! experimentos! com! os! vírus! coxsackie! e! influenza,!
explorando!o!impacto!da!nutrição!do!hospedeiro!sobre!esses!vírus.![4a11]!Eles!injetaram!
um! vírus! (quaseaespécie)! considerado! avirulento! (não! produzindo! doença)! em!
camundongos! nutridos! (especificamente,! selênio! e! vitamina! E! suficiente! em!
camundongos),!e!injetaram!o!mesmo!vírus!em!selênio!e!camundongos!deficientes!em!
vitamina!E.!Os!camundongos!nutridos!não!adoeceram,!e!os!genomas!virais!de!consenso!
desses!camundongos!refletiram!o!vírus!avirulento!inicial!injetado.!Conseqüentemente,!
injetar!o!vírus!colhido!da!primeira!rodada!de!ratos!nutridos!em!outros!ratos!nutridos!
continuou!a!não!produzir!doenças.!No!entanto,!os!camundongos!desnutridos!injetados!

com! o! vírus! inicial! morreram! e! os! vírus! isolados! desses! camundongos! apresentaram!
mutações!que!aumentaram!sua!patogenicidade.!Este!vírus!mutante!foi!então!injetado!
em!ratos!nutridos,!e!eles!morreram!também.![6,7]!
!
Caroline!Broome!e!colegas!exploraram!esse!conceito!em!humanos!usando!vacinas!orais!
atenuadas! contra! poliomielite.! [11]! Os! grupos! de! teste! receberam! 0,! 50! ou! 100!
microgramas!(mcg)!de!selênio!como!selenito!de!sódio!diariamente!por!6!semanas!antes!
de!serem!expostos!ao!vírus!atenuado!e!por!9!semanas!após!a!exposição.!As!pessoas!que!
receberam!100!mcg!de!selênio!por!dia!eliminaram!o!vírus!mais!cedo,!e!o!vírus!isolado!
desse!grupo!continha!menos!mutações.!
!
Os! pesquisadores! sugeriram! três! fatores! como! possíveis! explicações! para! suas!
descobertas:!
1.! Função!imunológica!diminuída!em!camundongos!com!deficiência!de!selênio!e!
vitamina! E,! permitindo! que! populações! menores! de! cepas! mais! virulentas! da!
quaseaespécie! avirulenta! geral! escapem! da! erradicação! pelo! sistema!
imunológico.!
2.! Uma! mudança! no! equilíbrio! redox! intracelular! em! direção! à! oxidação,!
permitindo! uma! replicação! viral! mais! rápida.! Concentrações! mais! baixas! de!
glutationa!intracelular!estão!associadas!a!títulos!virais!mais!elevados.![12,13]!
3.! Aumento!do!estresse!oxidativo!levando!a!novas!mutações!virais!como!resultado!
de!dano!oxidativo!direto!ao!RNA!viral.!
!
As!selenoproteínas!são!importantes!para!a!função!imunológica,!incluindo!a!produção!de!
interferon,!fagocitose!(destruição!de!células!brancas!do!sangue!de!vírus!invasores!ou!
outro! patógeno)! e! a! criação! e! manutenção! de! células! de! memória! imunológica.! Sem!
selenoproteínas! adequadas,! as! respostas! imunológicas! a! infecções! e! vacinações! são!
subótimas! e! a! imunidade! celular! e! humoral! resultante,! se! alcançada,! dura! por! um!
período!mais!curto.![11,14]!Ethan!Will!Taylor!e!colegas!demonstraram!que!os!vírus!de!
RNA!destroem!as!selenoproteínas!do!hospedeiro!e!outros!componentes!da!síntese!de!
DNA!para!favorecer!a!autoareplicação!do!vírus!de!RNA.![15a18]!Como!piratas!pegando!
os!tesouros!de!uma!vila!à!beiraamar!e!usandoaos!para!seus!próprios!fins,!um!vírus!de!
RNA! pode! perturbar! as! defesas! da! célula! hospedeira! e! usar! os! nutrientes,! ácidos!
nucléicos!e!mecanismos!de!montagem!do!hospedeiro!para!se!produzir!em!massa.!Em!
2009,!o!Dr.!Taylor!detalhou!a!interrupção!do!metabolismo!celular!que!resulta!do!HIV!e!
outros!vírus!de!RNA!levando!à!depleção!de!NAD!+,!depleção!de!ATP!e!necrose.![15]!Em!
alguns!casos,!a!imunossupressão!também!ocorre!devido!à!depleção!da!via!do!triptofano.!
!
As!glutationa!peroxidases!e!as!tiorredoxinas!redutases!são!selenoproteínas!essenciais!
como!antioxidantes!diretos!e!para!reciclar!outros!antioxidantes!como!o!ácido!ascórbico!
(vitamina!C)!e!os!tocoferóis!(vitamina!E).![19]!O!ácido!ascórbico,!por!sua!vez,!também!
ajuda!a!minimizar!as!mutações!do!ácido!nucleico!e!a!manter!o!equilíbrio!redox!entre!
suas! várias! funções! no! corpo.! As! espécies! reativas! de! oxigênio! (O! 2! a! )! e! as! espécies!
reativas! de! nitrogênio! (NO,! ONOO! a! )! desempenham! um! grande! papel! em! causar!
mutações! no! vírus! do! RNA,! e! também! danificando! células! hospedeiras! e! ácidos!
nucléicos.! [12,13]! A! insuficiência! ou! interrupção! préainfecção! (deficiência! adquirida!
induzida!pelo!vírus)!da!rede!antioxidante!do!hospedeiro!aumenta!a!gravidade!da!doença!

atual!e!leva!a!mutações!do!vírus!de!RNA!que!aumentam!o!risco!de!doença!grave!para!
outros!hospedeiros!no!futuro.![20a28]!
!
Talvez! se! saiba! mais! sobre! o! surgimento! de! vírus! patogênicos! do! que!
imaginamos?! Acontece! que! a! mesma! boa! nutrição! que! mantém! as! pessoas! fortes,!
também! mantém! os! genomas! virais! mais! estáveis! e! menos! patogênicos.! [29a
35]! Semelhante! à! realidade! desagradável! de! que! um! não! fumante! frequentemente!
próximo!a!um!fumante!pode!ficar!doente!por!causa!do!fumo!passivo,!uma!pessoa!bem!
nutrida!pode!ser!vulnerável!à!doença!por!exposição!a!vírus!mutantes!decorrentes!da!
replicação!viral!em!hospedeiros!desnutridos.!
!
Lidar!com!as!insuficiências!e!desequilíbrios!de!micronutrientes!e!macronutrientes!em!
nossas!comunidades!e!cadeias!alimentares!é!fundamental!para!a!saúde!pública.!
$
Doses$recomendadas$para$adultos$para$reduzir$o$risco$de$infecções$virais$graves$[28T
34]$:!
•! Vitamina!C,!500a1000!mg,!3!vezes!ao!dia!(mais!para!a!tolerância!intestinal!em!
caso!de!doença)!
•! Vitamina!D3,!5.000!UI!(125!mcg)!/!dia!(manter!o!nível!de!vitamina!D!plasmática!
na!faixa!de!40!a!80!ng!/!mL)!
•! Vitamina!K2,!100!mcg!/!dia!
•! Niacina! /! niacinamida! 200! a! 1000! mg! /! dia! (em! doses! divididas,! começar! com!
doses!menores,!aumentar!ao!longo!de!semanas)!
•! Magnésio!400!mg!/!dia!(na!forma!de!malato,!citrato,!quelato!ou!cloreto)!
•! Zinco,!20!mg!/!dia!
•! Cobre!2!mg!/!dia!(junto!com!zinco,!na!forma!de!quelato,!orotato!ou!gluconato)!
•! Selênio!100a200!mcg!/!dia!
•! Vitamina!E!400!UI!(268!mg)!/!dia!
!
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