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Novo vídeo de acesso gratuito: 
 
Reversão de Doenças Cardiovasculares com Medicina Ortomolecular 
Relatos de Dois Casos e Revisão da Literatura 
 
https://youtu.be/0oeZeJRp0WY ou https://www.brighteon.com/channels/OMES 
 
Apresentado por Richard Z. Cheng, MD, PhD 
 
OMNS (1 de maio de 2022) As doenças cardiovasculares (DCVs) são a principal causa de 
morte, matando cerca de 18 milhões de pessoas em todo o mundo, custando mais de US$ 
320 bilhões anualmente apenas nos EUA. Cerca de 2/3 dessas mortes são devidas a ataques 
cardíacos e derrames, sendo a aterosclerose a principal patologia. Embora as causas das DCV 
continuem a ser debatidas, é geralmente aceito na literatura que as DCV ateroscleróticas são 
doenças inflamatórias com estresse oxidativo elevado. O estresse oxidativo é devido ao 
desequilíbrio de oxidantes excessivos (toxinas) e antioxidantes deficientes. A deficiência 
resultante de vitamina C, um antioxidante primário, leva ao comprometimento da síntese de 
colágeno. O colágeno desempenha um papel crítico na integridade das paredes arteriais. 
 
Com base na revisão e análise de décadas de pesquisa, propusemos anteriormente uma 
abordagem integrativa de medicina ortomolecular que inclui estilo de vida saudável, 
suplementação nutricional com foco em altas doses de vitamina C e outros antioxidantes e 
prevenção e remoção de toxinas (desintoxicação). Relatamos aqui que com este protocolo 
revertemos dois casos de DCV ateroscleróticas. As evidências existentes e a experiência 
clínica sugerem que a aterosclerose é evitável e reversível. 
 
[A apresentação de 32 minutos acima inaugura o novo braço de vídeo do Orthomolecular 
Medicine News Service . O Serviço de Vídeo Educacional de Medicina Ortomolecular é de 
acesso gratuito, revisado por pares e não comercial. 
https://www.youtube.com/channel/UC1dbpz2xB3jhAAyjvLn2yOQ/about 
Os vídeos também serão postados no Brighteon 
em https://www.brighteon.com/channels/OMES 
Seus comentários, correções e sugestões são convidados e podem ser feitos diretamente 
para < DrCheng@drwlc.com >.] 
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Medicina Nutricional é Medicina Ortomolecular 
 
A medicina ortomolecular usa terapia nutricional segura e eficaz para combater 
doenças. Para mais informações: http://www.orthomolecular.org 
 


