


 Protocolo De Tratamento 

 Hoje  temos  uma  grande  vantagem  em  relação  às  pessoas  que  sofreram 
 com  o  vírus  da  herpes  no  passado,  e  é  a  abundância  de  tratamentos  de 
 herpes disponíveis. 

 A  contrapartida  é  que  o  mercado  às  vezes  oferece  tantos  métodos  que 
 acaba criando confusão para os pacientes. 

 Agora  você  vai  aprender  uma  forma  eficaz  de  tratamento  de  fora  para 
 dentro. 

 O que não funciona 

 Começaremos  mencionando  as  substâncias  que  NÃO  foram  eficazes 
 para tratar herpes. 

 Descarte-os  o  mais  rápido  possível  para  evitar  perda  de  tempo  e 
 dinheiro (e arriscar sua saúde) com métodos inúteis. 

 • Éter 
 • Clorofórmio 
 • Corante vermelho neutro com ativação por luz 
 • Cremes com succinato de lítio 
 • Vacinas: BHT, BCG, varíola, gripe, poliomielite 
 • Gossypol 
 • Proflavina 
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 Tratamentos alternativos 

 Em  geral,  as  medidas  destinadas  a  aliviar  o  estresse  ou  tensão  nervosa 
 podem colaborar com a redução do herpes. 

 Aplique massagens, medite ou vá ao psicólogo 

 Eles podem ser de grande ajuda no tratamento da doença. 

 Nós  recomendamos  você  combinar  o  tratamento  físico  do  herpes  com  o 
 psicológico, já que um terapeuta vai reduzir sua ansiedade. 

 Tratamento com  Sulfóxido De Dimetilo  e 
 Peróxido De Hidrogênio 

 Existe  um  tratamento  para  herpes  que  remove  a  camada  de  proteína 
 onde o vírus se protege e então o ataca e o destrói. 

 Combine dois produtos químicos básico: 

 Sulfóxido  de  dimetilo  (DMSO):  É  um  líquido  claro  que  é  absorvido 
 através  da  derme  sem  danificar  a  pele.  É  normalmente  usado  como  um 
 excipiente para muitos produtos farmacêuticos aplicados externamente. 

 Mas  o  mais  importante  é  que  alguns  estudos  demonstraram  sua  eficácia 
 em interromper o crescimento de herpes. 

 Além  disso,  o  DMSO  dissolve  a  capa  proteica  protetora  do  vírus, 
 deixando-o exposto ao contra-ataque do seu sistema imunológico. 
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 E  se  fosse  o  bastante,  é  um  dos  produtos  mais  seguros  da  medicina 
 atual. 

 Peróxido  de  oxigênio  (H202):  É  uma  substância  composta  por  dois 
 átomos  de  O2  e  dois  de  H20,  ou  seja,  oxigênio  e  água.  O  vírus  do 
 herpes é coberto por uma casca de lipídios e proteínas que o protegem. 

 O  peróxido  torna  a  cobertura  inutilizável,  tornando  o  vírus  inativo.  O 
 peróxido  de  oxigênio  é  uma  substância  instável,  que  tende  a  se 
 dissolver  na  água  e  oxigênio  puro;  o  vírus  do  herpes  também  não 
 sobrevive em um ambiente oxigenado e acaba secando. 

 A  seguir  explicaremos  como  realizar  o  tratamento  em  sua  própria  casa 
 de maneira segura. 

 Você vai precisar: 

 ●  Um frasco conta gota. 
 ●  Compre  um  1  frasco  de  peróxido  de  hidrogênio  de  100ml 

 (  importante:  use  peróxido  de  hidrogênio  utilizado  na  indústria 
 alimentícia)  a 30%. 
 Esta  versão  é  muito  mais  barata  do  que  o  peróxido  utilizado  como 
 reagente químico. 
 Você  deve  diluí-lo  em  300  mililitros  de  água  potável  sem  flúor  (use 
 água mineral)  , porque o produto químico puro é muito forte. 

 ●  Compre 1 embalagem de  creme DMSO com aloe vera  . 
 Pode ser perfumado para evitar odores desagradáveis. 

 Observação:  a  forma  mais  fácil  de  achar  esses  produtos  é  na  internet, 
 busque por: 

 1 - Creme DMSO com Aloe Vera 
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 2 - Peróxido de hidrogênio alimentício com grau 35% 

 Para administrar diariamente, você precisará seguir 2 etapas. 

 1. Aplicar peróxido de oxigênio topicamente 

 A  primeira  coisa  que  você  deve  fazer  antes  de  aplicar  a  solução  é 
 higienizar a área para tratar. 

 Não  se  esqueça  de  que  o  peróxido  de  oxigênio  irá  absorver  com  ele 
 qualquer resíduo que esteja na derme. 

 * O mais aconselhável é fazer o tratamento após o banho. 

 Se  você  tem  herpes  genital  tipo  2,  pulverize  a  preparação  no  quadril  e 
 na  parte  inferior  da  coluna  e  esfregue  imediatamente  a  área  para 
 estimular a absorção. 

 No  caso  de  se  você  tem  herpes  tipo  1,  espalhe-o  na  nuca.  A  tabela  a 
 seguir indicará a dose diária: 

 Dia  Nº de gotas 

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

 5  5 

 6  6 

 7  7 

 8  8 
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 9  9 

 10  10 

 11  12 

 12  14 

 13  16 

 14  18 

 15  20 

 16  22 

 17  24 

 18  25 

 19  24 

 20  22 

 21  20 

 22  18 

 23  16 

 24  14 

 25  12 

 26  10 

 27  9 

 28  8 

 29  7 

 30  6 

 31  5 
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 32  4 

 33 a 60  3 

 2. Aplique o creme DMSO topicamente 

 Depois  que  a  solução  de  peróxido  foi  absorvida,  você  deve  aplicar  o 
 creme DMSO, esfregando sobre a mesma área descrita acima. 

 Você  normalmente  sentirá  uma  espécie  de  formigamento,  que  diminuirá 
 conforme você avança no tratamento. 

 É um sinal de que as substâncias estão agindo sobre o vírus. 

 Por que você deve aplicar o tratamento nas costas, quadris e pescoço? 
 Por  que  o  vírus  se  aloja  nos  nervos  da  coluna  vertebral  para  se  proteger 
 do sistema imunológico. 

 Para Aliviar Os Sintomas Rapidamente 

 Além  de  encontrar  o  tratamento  adequado,  a  primeira  coisa  que  nos 
 impele em um caso de herpes é tentar aliviar seus sintomas incômodos. 

 Embora  alguns  casos  o  vírus  sejam  assintomáticos,  em  outras  ocasiões, 
 os  sinais  físicos  podem  se  tornar  um  grande  sofrimento  para  a  pessoa 
 afetada. 

 Aqui  você  encontrará  algumas  recomendações  para  aliviar  (não 
 eliminar) os sintomas do herpes: 
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 Use  roupas  largas  e  apenas  roupas  íntimas  de  algodão:  este  permite 
 mais  circulação  de  ar  nos  genitais,  o  que  acelera  a  cicatrização  de 
 feridas. 

 Roupas justas e / ou sintéticas são inimigas de boa ventilação. 

 Faça  banhos  de  assento  ou  compressas  com  chá  preto:  os  taninos  do 
 chá preto ajudam a reduzir a coceira e a dor. 

 Você  pode  fazer  um  banho  de  assento  com  folhas  de  chá  ou  aplicar  um 
 sachê úmido diretamente no local afetado. 

 Aplicação  de  gelo:  Isso  parece  aliviar  os  sintomas  na  área  onde  está 
 manifestada  a  herpes.  Mesmo  se  o  gelo  for  usado  no  estágio  de 
 pródromo,  é  possível  interromper  a  demonstração  antes  que  ela 
 apareça. 

 Para  aplicar  gelo  em  genitais,  coloque  alguns  cubos  em  um  saco 
 plástico, feche bem e embrulhe-o com uma toalha. 

 Coloque  a  compressa  sob  sua  cueca.  Também  você  pode  aplicar  gelo 
 nas lesões orais. 

 Beba  mais  água:  Esta  medida  é  eficaz  para  as  mulheres  sentirem 
 menos desconforto ao urinar. 

 Quando  a  urina  toca  nas  lesões  ela  gera  queimação,  mas  se  estiver 
 menos concentrado, dói menos. 

 Outra  forma  de  diminuir  a  acidez  da  urina  é  urinar  durante  o  banho  a 
 água do chuveiro ajuda a aliviar as queimaduras. 
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