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Para além da Microscopia de Campo Escuro



PORQUE ESTUDAR O SANGUE?

2

O SANGUE:
a. Alimenta/transporta (Nutrientes, Solutos, Oxigénio).
b. Destoxifica (Dióxido de Carbono, Ureia, Resíduos e  

Toxinas).
c. Protege (Sistema Imunitário, PH, Temperatura, Agua,

Coagulação).
d. Está em contato direto ou indireto com todas as células,  

tecidos e órgãos do nosso corpo.
As variações na quantidade de células sanguínea, nas próprias células (e
de outros componentes do sangue, incluindo micróbios) e sua morfologia,
refletem alterações de um estado normal de saúde, fornecendo indicações
sobre que fatores podem estar implicados na origem (causa) de problemas
de saúde dos pacientes.



PROBLEMAS COM ERITROCITOS –
ANEMIA
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- Vários tipos:
a) Nutricional
b) Perniciosa
c) Células falciforme
d) Hemorrágica,
e) Hemolítica,
f) Aplástica
g) Talassémia.



PROBLEMAS COM GLOBULOS  
BRANCOS
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• EXCESSO (Leucocitose) ex: Leucemia, Infeções.

• DÉFICE (Leucocitopénia) –por ex: fraca  
imunidade, problemas autoimunes.



PROBLEMAS COM PLAQUETAS
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• EXCESSO – Trombocitose, trombose.

• DÉFICE – trombocitopenia, fraca coagulação,
problemas hemorrágicos, sangramentos.



FRAGILIDADE DA MEMBRANA DAS  
CÉLULAS DO SANGUE
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• Os radicais livres lesam as membranas  
celulares, incluindo todas as células do sangue.

• Os radicais livres são produzidos por  
Envelhecimento,

• Resposta imunitária a antigénios.
• Destoxicação hepática insuficiente.
• Doenças crónicas e degenerativas.
• Dietas e nutrição incorretas (por ex.: gorduras  

oxidadas)



RADICAIS LIVRES E OXIDAÇÃO  
BIOLÓGICA
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MICROBIOLOGIA DO SANGUE
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• O sangue não é um meio estéril
• Os microrganismos do sangue incluem:

• Micoplasmas
• Formas L e outras formas com de deficiência  

na parede celular .
• Candida (e outras) gemas de leveduras
• Formas “fúngicas” – por ex.: Mucor  

racemosus, Aspergillus niger, Candida  
albicans, Penicillium marneffei.



pH do Sangue e Estado de Saúde

9

• O pH normal do sangue é à volta de 7,35 – 7,4 e é
tamponado por Bicarbonato no sangue.

• Em situações nas quais o pH se afasta do normal,
mas os microrganismos podem crescer e manifestar
pleomorfismo.

• O pH pode chegar a 7,5 ou mais (alto estado
alcalino) ou a 7.2 ou menos (alto estado “ácido”).

• O pH do sangue nunca é verdadeiramente acídico
(abaixo de 7.0)



MICROSCÓPIO PARA ANÁLISE DE  
SANGUE
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ALTERAÇÕES NOS ERITRÓCITOS
(I)
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• A membrana dos eritrócitos é rica em fosfolípidos
e colesterol – até 40%.

• Proteínas contracteis (Espectrina, actina, proteína
4.1 e anquirina) são responsáveis pela forma  
bicôncava dos eritrócitos.

• Alterações na composição lipídica e nas proteínas
contrácteis provocam alterações no formato dos
eritrócitos.

• Atividade dos radicais livres, exposição a agentes
químicos e a radiação podem causar alterações
na configuração dos eritrócitos.



ALTERAÇÕES NOS ERITRÓCITOS
(II)

Acantócitos
Células

• Colesterol Elevado
• Colesterol fosfolípidos Elevados

alvo.
• Espectrina anormal ou baixo nível Esferocitos.
• Defeitos na formação de dímeros de espectrina

Eliptocitos.
• Stress oxidativo ou exposição a agentes químicos  

ou a radiações pode conduzir a Poiquilocitose.
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ANÁLISE EM MICROSCOPIA DE  
CAMPO ESCURO (VI)
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Vantagens da AMCE em relação a esfregaços de sangue seco
usados nos laboratórios de patologia:

a) Avaliação da viabilidade e atividade dos Eritrócitos.
b) Avaliação da fragilidade dos Eritrócitos.
c) Deteção da presença de microrganismos e exame da  

sua progressão para valências mais altas.
d) Determinação da extensão do stress oxidativo ou dos  

processos inflamatórios.
e) Interativo com o paciente.
f) Dispensa coloração e portanto é rápida e simples.



CRISTAIS NO SANGUE
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• Cristais de Colesterol (LDL?)
• Cristais de Ácido úrico
• Cristais vermelhos
• Cristais azuis



MICROBIOLOGIA (I)
• Louis Pasteur Teoria dos Germes da Doença

• Um microrganismo específico= uma doença
específica

• Todas as doenças provêm do meio externo.
• MONOMORFISMO – cada microrganismo é único

tem um único ciclo reprodutivo.
• Béchamp, Enderlein, Naessens Teoria celular da  

doença.
• Todas as doenças provêm do interior do  

corpo devida a alterações do meio.
• PLEOMORFISMO Todos os microrganismos

têm um progenitor comum e um microrganismo pode  
mudar para outro dependendo do seu estado do meio.
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MICROBIOLOGIA (II)
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• Os três principais problemas da visão
moderna das doenças:

1. Monomorfismo significa um único crescimento
e uma única fase reprodutiva para cada
microrganismo.

2. A célula é a menor unidade biológica funcional.

3. O sangue é estéril.



MICROBIOLOGIA (VII)
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FORMAS “FÚNGICAS” NO SANGUE
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• O sangue vivo nunca atinge pH 6,8 ou menos para favorecer o
crescimento fúngico. Muitas formas “fúngicas” encontradas no
sangue, são formas fúngicas ou bacterianas de parede celular
deficiente. Enderlein chamou-lhes Ascites e Sinascites. Nós
denominamo-las L-formas, micoplasmas e formas com parede celular
deficiente de Candida.

• Fungos:
• Mucor racemosus
• Aspergillus niger
• Penicillium notatum

• Leveduras:
• Candida albicans



FORMAÇÕES DE LEVEDURAS
(Candida)
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• Candidíase
• Infeções bronco-pulmonares
• Imunossupressão
• Infeções intestinais secundárias
• Infeções profundas de origem sanguínea.
• Formações de leveduras e formas de pseudo-

hifas vistas no sangue são formas de parede
celular deficiente (CWD)



GÜNTHER ENDERLEIN

• Contemporâneo de A. Béchamp.
• Endobionte - simbionte primário de todos os  

mamíferos
• A forma mais primitiva do Endobionte é o protite

– pode proteger os mamíferos.
• As formas superiores de simbionte são  

patogénicas.
a) Mucor racemosus Fresen via Leptotrichia buccalis.
b) Aspergillus niger via Mycobaterium tuberculosis  

syn. Sclerothrix tuberculosis.
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CICLO DO ENDOBIONTE DE
ENDERLEIN segundo Michael Coyle
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FORMAS BACTERIANAS NO SANGUE
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• Segundo Enderlein, um grande número de
formas de cocos (basites) ou de Bastonete
(ascites) no sangue, é indicativo de estados de
doença severos, tais como, artroses,
perturbações hepáticas e possíveis cancros.

• São muitas vezes acompanhadas por agregações
de células do sangue ou de plaquetas
(Simplastos).



CICLO DO MUCOR – CIRCULAÇÃO I
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• Problemas envolvendo fibrinogénio (coagulação  
sanguínea):

• Tromboses
• Ataques apopléticos
• Hemorróidas
• Varicosites
• Elevada viscosidade sanguínea
• Doença Cardíaca
• Memória enfraquecida
• Dificuldade de concentração



CICLO DO MUCOR – CIRCULAÇÃO II
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• Observações a procurar no sangue:
• Excesso de quilomicrons
• Espículas de fibrina
• Cristais de colesterol
• Agregação plaquetária
• Agregação de eritrócitos
• Fitas Lipídicas
• Protoplastos
• Placa heterogénia
• Bactérias Leptotrichia buccalis em forma de bastonete
• Micélios fúngicos.



SINAIS DE MUCOR NO SANGUE  
VIVO
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Os sinais seguintes são diversos  
sinais que poderão ser  

observados no sangue e indicam  
envolvimento de Mucor  

racemosus.



CICLO DE ASPERGILLUS –
DISTÚRBIOS FISIOLÓGICOS I
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• Problemas envolvendo vasos e glândulas linfáticas,
balanço de cálcio e metabolismo, cronicidade de uma  
doença:

• Mucosa intestinal
• Glândulas linfáticas e vasos linfáticos
• Trato génito-urinário (rim e bexiga)
• Paramétrio (testículos, epidídimo, próstata)
• Pele e membranas mucosas
• Ossos, tendões, septos e juntas
• Cérebro e sistema nervoso (neurite)
• Intestino (diarreia, obstipação).



CICLO DE ASPERGILLUS –
DISTÚRBIOS FISIOLÓGICOS II
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• Observações a procurar no sangue:
• Enlaces proteicos
• Rolos (reuloux - pilhas)
• Excesso de neutrófilos
• Excesso de eosinófilos
• Excesso de linfócitos
• Excesso de basófilos
• Equinócitos
• Acantócitos
• Bacilos de tuberculose
• Micélios fúngicos – drepanides



SINAIS DE ASPERGILUS NO SANGUE  
VIVO
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Existem muitos sinais no sangue  
vivo que indicam o envolvimento  

de Aspergillus.



ISOPATIA
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• Enderlein afirmou que todas as células vivas de
mamíferos contêm duas formas distintas de
microrganismos chamadas endobiontes

• O estado de saúde de cada indivíduo é
determinado pela fase de desenvolvimento do
endobionte.

de desenvolvimento do• Existem 3 fases  
endobionte:

1. Fase primitiva,
2. Fase Bacteriana
3. Fase Fúngica.



CICLO DE ENDERLEIN I
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CICLO DE ENDERLEIN II
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215

MEDICAMENTOS ISOPÁTICOS
SANUM

• Isopático – O mesmo trata o mesmo
• Moduladores do meio
• Medicamentos fúngicos
• Medicamentos bacterianos
• Medicamentos de excreção
• Medicamentos de quelação
• Medicamentos glandulares
• Medicamentos botânicos
• Sanukkehl’s (haptenos)
• Polisans
• Oligoelementos
• Vitaminas e minerais



ISOPATIA – TERAPIA SANUM

33



PRESCRIÇÃO SANUM E AS SUAS  
BASES
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ENDOBIONTE / SIMBIONTES I
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• Existem em todos os vertebrados e são os mesmos em  
todos os mamíferos.

• Existem em todas as células e todos os fluidos corporais
(fluidos intersticiais).

• Podem desenvolver-se em sentido ascendente ou
descendente (pleomorfismo).

• São constituídos por proteínas e/ou ácidos nucleicos.
• Alguns desempenham importantes funções fisiológicas,

tais como viscosidade dos fluidos corporais, atividade
imunitária, atividade plaquetária, atividade do fibrinogénio
e homeostasia geral.



TRATAMENTO DAS PAREDES  
CELULARES DEFICIENTES (CWD)

36

• Para eliminar as CWD é importante em primeiro
lugar torna-las “visíveis” ao sistema imune.
Muitas CWD cobrem-se a si próprias com
proteínas que não são reconhecidas pelo sistema
imune como microrganismos invasores.

• Isto consegue usando predominantemente, os
SANUKEHLS, que são preparações isopáticas de
certas bactérias específicas.

• SANUKEHLS atuam como haptenos.
• É também muito importante tratar o intestino.



HAPTENOS
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antigénios incompletos que se• Haptenos são  
ligam com as proteínas das membranas das
células CWD e que atraem anticorpos.

• Uma vez assim formado um complexo antigénio-
anticorpo, é rapidamente reconhecido como
corpo estranho pelas células imunitárias e
destruído.



SANUKEHL’s
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• Sanukehls são isopáticos de bactérias específicas que
atuam como haptenos.

• Se alguém tiver uma situação tubercular, o Sanukehl de
escolha será então Myc (Mycobacterium bovis) e Klebs
(Klebsiella pneumoniae).

• Para infeções o Sanukehl indicado é o Staph para infeções
estafilocócicas, Strep para infeção estreptocócias, etc

• A aplicação de Sanukehls na pele (p. ex. na prega do
cotovelo) é também recomendada uma vez que a
informação do hapteno pode ser transmitida através do
sangue.



SETE PASSOS PARA RESTAURAR A  
SAÚDE
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• PASSO 1 – Equilibrar o terreno (Meio)

a. Restaurar o pH corporal ideal (7.35 – 7.40)
b. Apoiar o corpo  

Mucor),Citrokehl
com  

(ciclo
Sanuvis  

Aspergillus)
(Ciclo

ou
Formasan (ciclo Penicillium).

c. Instituir uma boa dieta isenta de antigénicos
primários (ovos de galinha, produtos lácteos,
bovinos, vegetais, processados, proteínas
animais).



SETE PASSOS PARA RESTAURAR A  
SAÚDE
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• PASSO 2 – Reduzir a inflamação

a. Utilizar a apropriada condrite Penicillium  
(Notakehl, Quentakehl, Fortakehl)

b. Usar Formasan para alergias, reumatismos e  
outros problemas inflamatórios.

c. Eliminar os radicais livres.



SETE PASSOS PARA RESTAURAR A  
SAÚDE
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• PASSO 3 – BÁSICO - Estimular a Microflora

Introduzir formas de baixa valência (protites)
de organismos Mucor e Aspergillus para apoiar
a degradação das formas de valência mais
elevada, por ex. Mucokehl e Nigersan.



SETE PASSOS PARA RESTAURAR A  
SAÚDE
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• PASSO 4 – Melhorar a Função Imunitária e a
Microcirculação

Utilizar imunomoduladores (Latensin, Recarcin,
Utilin “S”,Utilin) para modular o sistema
imunitário de modo a torna-lo mais capaz de
lutar contra patogénicos invasores, ou seja,
estimulando a produção de leucócitos
fagocitários linfáticos e estimulando as defesas
imunitárias com vista à eliminação de velhas
infeções e acumulações tóxicas.



SETE PASSOS PARA RESTAURAR A  
SAÚDE
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• PASSO 5 – Eliminar (destoxicar) estilos de vida  
nocivos e bloqueios ambientais

SANUKEHLS (S. Acne, S. Brucel, S. Cand, S.
Coli, S. Klebs, S. Myc, S.Prot, S. Pseu, S. Salm,
S.Staph, S. Strep, S. Trich), revitalizam o
terreno, estimulam o  
removem bloqueios

sistema
e

imunitário,  
corrigem

hipersensibilidades.



SETE PASSOS PARA RESTAURAR A  
SAÚDE
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• PASSO 6 – Apoiar a reparação de órgãos e tecidos

Medicamentos Glandulares (Rebas,
Thymokehl) estimulam o funcionamento e a
estrutura de órgãos e glândulas.
Medicamentos Fitoterápicos (Cervikehl,
Ginkgobakehl, Relivora) apoiam a estrutura e a
funcionalidade das células corporais, tecidos e
órgãos.



SETE PASSOS PARA RESTAURAR A  
SAÚDE
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• PASSO 7 – Suplementação

Juntar suplementos alimentares apropriados
(vitaminas, minerais, antioxidantes,
fitoterápicos, medicamentos homeopáticos)
para apoio do equilíbrio nutricional e do
saudável funcionamento de órgãos e tecidos.



PROTOCOLOS SANUM I
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1. Artrite reumatoide (Aspergillus e Penicillium)
• Sinais no sangue incluem:
• Micoplasmas,
• Inflamação (acantocitos, equinocitos, etc)
• Sistema imunitário ativado Leucocitose de neutrófilos  

(neutrofilia)
• Anemia por deficiência de ferro (nos casos crónicos)
• Hiperplasia da medula óssea (no caso de injeções de  

ouro ou fenilbutazona).
• Sangramento gastrintestinal e deficiência de ferro por  

AINS, salicilatos ou corticosteroides.



PROTOCOLOS SANUM (K.
Werthmann) – ARTRITE  

REUMATÓIDE
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• Terreno – Alkala e Citrokehl. Modificar a dieta  
(sem ovos, nem produtos lácteos)

• Reduzir a inflamação – Exmykehl
• Básicos – Mucokehl, (manhã), Nigersan (meio  

dia) Nigersan + Exmykehl (tarde).
Latesin, Sanukehl Myc** e• Imunobiológicos –

Sanukehl Strep.
**Alternar com Sanukehl Acne.



IMUNOBIOLOGICOS NA ARTRITE  
REUMATÓIDE
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associados a• Vários tipos de bactérias estão  
artrite:

• Gonococos
• Estafilococos – Sanukehl Staph
• Salmonella – Sanukehl Salm
• Corynebactérias
• Propiobactérias acnes* - Sanukehl Acne
• Streptococos* - Sanukehl Strep
• Brucelose – Sanukehl Bruce
*São os mais prováveis causadores e que incomodam o paciente.



ARTRITE REUMATÓIDE
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• Modelar o sistema imunitário (colostro,
vitamina C, zinco, Echinacea, Astragalus,

• SUPLEMENTAÇÃO

vitamina D3)

• Reduzir a inflamação (EPA; dieta alcalina,
antioxidantes, Selénio, zinco, cobre, Fe++)

• Proteger as articulações (cartilagem de
condroitina, cálcio,tubarão, glucosamina,  

magnésio, zinco).



PROTOCOLOS SANUM II
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2. Herpes (Aspergillus e Penicillium)
• Sinais no sangue incluem:
• Marcadores Virais
• Sistema imunitário enfraquecido.
• Baixo número de linfócitos
• Indicadores de inflamação.
• Drepanides de Aspergillus
• Formas fúngicas de Mucor
• Formas em bastonete de Leptotrichia



PROTOCOLOS SANUM (K.
Werthmann) – HERPES
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• Terreno – Alkala
• Reduzir a inflamação – Quentakehl
• Básicos – Mucokehl, Nigersan e Quentakehl
• Imunobiológicos – Sanukehl Cand e Latensin



IMUNOBIOLOGICOS NO HERPES
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• O principal agente bacteriano associado a  
Herpes Vírus é Proteus vulgaris.

• Prescrever Sanukehl Prot.



HERPES
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• SUPLEMENTAÇÃO

• Apoiar o sistema imunitário (Colostro, Vitamina  
C, Zinco, Equinácia, etc.)

• Combater o vírus (L-Lisina, Zinco)



PROTOCOLOS SANUM III
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3. Cistite (Aspergillus e Penicillium)
• Sinais no sangue incluem:
• Indicadores de inflamação.
• Sistema imunitário enfraquecido
• Formas L (com uso de Antibióticos)
• Infeção bacteriana
• Gemas de Candida
• Cristais de ácido úrico.



PROTOCOLOS SANUM (K.
Werthmann) – CISTITE

55

• Terreno – Alkala,Sanuvis e Citrokehl
• Reduzir a inflamação – Notakehl
• Básicos – Mucokehl, Nigersan, e Notakehl
• Imunobiológicos – Sanukehl Pseu em alternância

com Sanukehl Myc mais Sanukehl Coli em
alternância com Sanukehl Cand.



IMUNOBIOLOGICOS NA CISTITE
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• Varias bactérias spp implicadas:
• Streptococcus – Sanukehl Strep
• E. coli – Sanukehl coli
• Proteus vulgaris – Sanukehl Prot
• Klebsiella – Sanukehl Klebs
• Staphylococcus – Sanukehl Staph
• Bacilos de tuberculose
• Borrelia
• Candida albicans* - Sanukehl Cand
• Mycobacterium* - Sanukehl Myc



DOENÇAS CRÓNICAS, INFEÇÕES  
BACTERIANAS E FÚNGICAS – Dr.

Peter Schneider
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1. Meio – Alkala-N, Sanuvis, Citrokehl

2. Dieta – Alcalinizante.



3. - DEGRADAÇÃO ISOPÁTICA DE  
MICROBIOS PATOGÉNICOS I
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A. Bactérias:
• Notakehl (manhã),  

durante 1 semana
• A seguir Mucokehl

Pefrakehl (tarde),

(manhã) e Nigersan
(tarde) de 2ª a 6ª e Pefrakehl (tardes) aos  
fins de semana durante varias semanas.



3. - DEGRADAÇÃO ISOPÁTICA DE  
MICROBIOS PATOGÉNICOS II
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B. Fungos e leveduras:
• Durante 1 semana: Exmykehl (tarde)

• Durante várias semanas: Mucokehl
(manhã) e Nigersan (tarde) de 2ª a 6ª e
Exmykehl sábado e Domingo (tarde).



4. - REMOÇÃO DE FORMAS  
PATOGÉNICAS CWD (Parede celular

deficientes)
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• Sanukehl Myc – Micobactérias
• Sanukehl Pseu – Pseudomonas
• Sanukehl Brucel - Borrelioses
• Sanukehl Salm .- Salmonella
• Sanukehl Staph - Estafilococos, antrax
• Sanukehl Strep – Estreptococos
• Sanukehl Cand – Candida
• Sanukehl Trich – micoses cutâneas



5. - MODULAÇÃO DO SISTEMA  
IMUNITÁRIO
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• A “Cura de cápsulas”

• Uma cápsula de cada Latensin Recarcin e
Utilin (ou Utilin “S”) tomadas em semanas  
alternadas.



6. - EXCREÇÃO DE RESÍDUOS E  
TÓXINAS
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a Sexta: Fitoterápicos com ação• Segunda  
excretora

Fitoterápicos e• Ao fim-de-semana  
antioxidantes.



7. - SUPLEMENTOS
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• Colostro com Zinco e selénio.

• Equinácia, Astrágalo e Vitamina D3



EXISTEM 5 ETAPAS:
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1. Registo e observação da amostra do Sangue  
Vivo.

2. Interrogar o paciente sobre possíveis  
indicações da observação.

3. Após feed-back do paciente determinar
possíveis causas de fundo.

4. Elaborar um protocolo de tratamento.
5. Seguir a evolução da eficácia do Protocolo de  

Tratamento.



OBSERVAÇÕES NA ASV (=LBA) DO  
PACIENTE
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1. Rolos (Rouleux)
2. Plaquetas rodeadas por mucopolissacáridos
3. Espiculas de fibrina
4. Micoplasmas
5. Neutrófilos inativos
6. Excesso de Linfocitos
7. Leptotrichia buccalis
8. Aspergillus em drepanides



INDICAÇÕES DOS ROULEAUX  
(ROLOS)
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1. Inflamação
2. Digestão deficiente de proteínas

/hiperproteinemia
3. Baixo estado de oxigenação
4. Fadiga/letargia
5. Mieloma múltiplo
6. Polimialgia Reumática
7. Arterite temporal



TRATAMENTO DA INFLAMAÇÃO

o açúcar
• Alcalinizar – Alkala N + Formasan
• Dieta – Dieta Alcalina – banir  

refinado, gorduras saturadas, farinhas
refinadas, baixar proteínas, alimentos naturais,  
poucos processados.

• Tratar a inflamação com: Notakehl, Utilin,
EPA/DHA, Vitaminas e antioxidantes.
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INDICAÇÕES II – DIGESTÃO?

• Hiperproteinemia?
• Hiperlipidemia?
• Flatulência, Gás, Prisão de Ventre, Diarreia?
• Indigestão, Refluxo?
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PROTOCOLO DE TRATAMENTO DA  
DIGESTÃO

• Dieta
• Enzimas pancreáticas
• Cloridrato de Betaína

69



TRATAMENTO DO DÉFICE DE  
OXIGÉNIO

• Exercício – Aeróbico
• Mucokehl, Sanuvis
• Nigersan, Citrokehl
• Ácido Nicotínico (vitamina B3)
• EPA/DHA
• Vitamina C
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INDICAÇÕES IV – ENDOTOXINAS  
NO TRATO GASTROINTESTINAL?

• Intolerâncias Alimentares?
• Prisão de Ventre?
• Diarreia?
• Candidíase?
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TRATAMENTO PARA ENDOTOXINAS

• Probióticos (Sitobact)
• Prebióticos (Sitobact)
• Albicasan
• Rebas
• Recarcin
• Sanukehl Cand
• Sanukehl Prot
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INDICAÇÕES V – ESPICULAS DE  
FIBRINA?
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• Stress do fígado?
• Problemas de circulação, frio nas

extremidades?
• Potencial para Trombose?
• Disbiose?



TRATAMENTO PARA FIBRINA  
(TRATAMENTO HEPÁTICO)

?)

• Mucokehl
• Sanuvis
• EPA/DHA
• Fórmula do fígado (Biohepato)
• Sulfurofano
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INDICAÇÕES VI – ESPICULAS DE  
FIBRINA?

• Infeção por micoplasmas?

• Desenvolvimento ascendente do endobionte  
para forma patogénica?

• Imunidade enfraquecida?
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TRATAMENTO PARA MICOPLASMA

• Dieta
• Alkala
• Notakehl , Quentakehl, Fortakehl
• Utilin “S”
• Vitamina C

76



INDICAÇÕES VII – NEUTROFILOS  
INATIVOS?

• Sistema Imunitário debilitado?

• Desenvolvimento ascendente do endobionte

• Infeção Bacteriana?
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TRATAMENTO PARA NEUTROFILOS  
INATIVOS

• Alkala
• Dieta
• Notakehl, Quentakehl
• Utilin
• Colostro
• Vitamina C
• Zinco
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INDICAÇÕES VIII – EXCESSOSDE  
LINFÓCITOS?

do

• Sistema imunitário enfraquecido?

• Infeção viral?

• Desenvolvimento ascendente  
endobionte?
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TRATAMENTO PARA EXCESSO DE  
LINFÓCITOS

• Alkala
• Dieta
• Quentakehl
• Utilin
• Rebas
• Colostro
• Vitamina C
• Zinco
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INDICAÇÕES IX – MUCOR  
RACEMOSUS?

• Desenvolvimento ascendente do endobionte  
para forma bacteriana de Mucor.

• Fraca Circulação?

• Stress Cardíaco?
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TRATAMENTO PARA LEPTOTRICHIA

• Alkala
• Mucokehl
• Sanuvis
• Utilin
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INDICAÇÕES X – ASPERGILLUS  
NIGER?

• Problemas pulmonares?

• Problemas articulares?

• Problemas do tecido conjuntivo?

• Alergias?

• Problemas do equilíbrio do cálcio?
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TRATAMENTO PARA PROBLEMAS  
PULMONARES

• Alkala
• Nigersan
• Citrokehl
• Utilin “S”
• Colostro, Zinco, Vitamina C.
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TRATAMENTO PARA PROBLEMAS  
ARTICULARES

• Akala, dieta
• Nigersan, Citrokehl
• Utilin “S”
• EPA/DHA (Ómega 3/6/9)
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TRATAMENTO PARA PROBLEMAS DO  
TECIDO CONJUNTIVO

(Procartilo/

• Alkala
• Nigersan
• Utilin “S”
• EPA/DHA (Ómega 3/6/9)
• Glucosamina, Condroitina  

ProMSM)
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TRATAMENTO PARA ALERGIAS

• Alkala, dieta
• Nigersan, Citrokehl
• Probióticos, prebióticos (Sitobact)
• Utilin “S”, Rebas
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MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO.

ESPERO QUE ESTE CURSO VENHA A SER UM  
NOVO INÍCIO NA VOSSA PRÁTICA CLÍNICA.
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