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7 Eles beberam 
muita água
Incentivando os pacientes a beber muita água foi 

definitivamente uma parte importante do protocólogo 
de tratamento tanto no seminário quanto nos 
sanatórios.

4 Eles tomaram 
bastante ar fresco
Durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados feridos tratados em 

hospitais de barracas tiveram taxas de mortalidade muito mais baixas 
do que aqueles tratados dentro de prédios. Um hospital ao ar livre também 
foi altamente eficaz durante a gripe espanhola. Sanatórios imitaram o 
tratamento ao ar liver com grandes janelas abertas, tetos altos e quartos bem 
ventilados.

5 Eles tomaram 
banho de sol
Em dias agradáveis, hospitais de barracas ao ar livre 

colocavam seus pacientes ao ar livre e ao sol. Em 
apenas um dia, muitos pacientes que foram colocados 
afora mostraram uma melhoria extraordinário. 
Sanatórios abriram suas grandes janelas para deixar luz 
solar entrar nos quartor e os pacientes foram colocados 
o mais perto das janelas possível.

3 Eles usaram hidroterapia
 Compressas quentes foram aplicadas na garganta e tórax dos pacientes.
 Você pode fazer o mesmo tratamento hoje com duchas quentes, banhos, 

saunas ou almofadas de aquecimento.
 O calor mata as bactérias e inativa os vírus, e o calor úmido é melhor do que 

o seco.

6 Eles comeram  
uma dieta simples
Os sanatórios que tiveram as menores 

taxas de mortalidade, junto com 
o campus da faculdade que teve zero 
fatalidades, ambos serviram dietas simples 
à base de plantas para os doentes. As 
refeições eram leves, para permitir que o 
sistema digestivo de quem estava doente 
para se concentrar no combate à gripe.
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1 Mais pandemias 
provavelmente virão

Mais do que alguns especialistas 
acreditam que COVID-19 é 

simplesmente um “ensaio geral feio” 
para a grande – e mais letal – pandemia 
ainda por vir. Acredite ou não, mas há 
muitas razões para acreditar que isso é 
verdade.

6 Algumas clínicas de saúde tiveram um 
registro incrível no tratamento da gripe!

A taxa de mortalidade para sanatórios era muito menor do que  
a dos hospitais gerais da época.

7 Os mesmos remédios que funcionaram  
em 1918 têm demonstrado funcionar muito bem 
contra COVID-19.

4 A medicina não 
pode fazer muito
para esta gripe fatal.

Médicos e enfermeiras viram 
desamparadamente seus 

pacientes morrendo aos milhares. 
Nenhum dos remédios normais 
eram particularmente úteis.

2 Nos últimos séculos, as 
pessoas suportaram muitas 
pandemias.

Podemos aprender muito sobre como eles 
sobreviveram.

3 A gripe espanhola de 
1918 foi extremamente 
letal.

Um terço do mundo “pegou” esta 
gripe que matou mais soldados do 

que a Primeira Guerra Mundial.

5 Houveram alguns 
brilhos de esperança!

Um dormitório universitário que teve 
90 alunos doentes com a gripe 

espanhola teve zero mortes - usando os 
remédios explicados neste livro.

Ou Você Poderá Ser Deletado

NÃO DEVERIA  
SER 

“ESTUDE HISTÓRIA  
OU VOCÊ IRÁ  
REPETIR-LA?” Mesma 

coisa Why Flu History (Flu-story) Matters...

Estudando e entendendo estes 
remédios que são baseados em 
evidência científica e com eficácia 
comprovada você pode construir 
um sistema imunológico mais forte 
que vai te ajudar a:
  Resistir a futuros vírus e patógenos 

  Minimizar a gravidade de quaisquer 
“bugs” que você pegar

  Reduzir os desafios de saúde de longo 
prazo que você poderia enfrentar como 
resultado de pegar um vírus terrível ou 
patógeno
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7TRATAMENTOS QUE FUNCIONARAM 
                     Para a Gripe Espanhola

A pandemia da gripe espanhola de 1918 foi a epidemia 
mais mortal dos tempos modernos – matando uma 
estimativa de 50-100 milhões de pessoas.

Algumas pessoas tiveram muito mais sucesso na 
luta contra a gripe do que outros.  
Aqui está o que os sobreviventes fizeram.

1Eles agiram 
rapidamente
Em um campus de Minnesota, onde 90 alunos pegaram a 

gripe espanhola fatal, aqueles que adoeciam eram enviados 
para cama imediatamente! Sanatórios de todo o país relataram 
que quanto mais cedo tratassem o paciente, melhor seria taxa 
de sobrevivência. Pessoas que continuaram pensando que eles 
poderiam “vencer a gripe” não sobreviveram!

          Os melhores  
médicos dão o mínimo de remédios.

- Benjamin Franklin

2 Eles foram para a 
cama... e ficaram lá
por um tempo

Além de ir para a cama na hora que os sintomas 
começaram, os sobreviventes no campus de Minnesota 

(onde 100% sobreviveram e nenhum caso foi muito grave) 
ficaram na cama de 3 a 5 dias após o desaparecimento da 
febre. Os resultados felizes? Nenhuma recaída.

Alguns Sofreram Pior do que Outros

Histórias e fatos  fascinantes sobre a gripe

100%  
Taxa de 
Sobrevivência
Quando 90 alunos em um 

seminário em Hutchinson, Minnesota pegaram a gripe 
espanhola, o médico em carga saltou para a ação. Ele prescreveu 
seus pacientes para o repouso de cama ao primeiro sinal de gripe 
e designou uma enfermeira para monitorar a temperatura deles. 
Os pacientes foram tratados com hidroterapia, mantidos bem 
hidratados, alimentados com uma dieta simples à base de plantas, 
e obrigados a ficar na cama por 2-5 dias após a febre diminuir. 
O resultado foi uma taxa notável de 100% de sobrevivência. 
Não houveram casos graves, e virtualmente nanhuma recaída. 
Considerando a destruição que a gripe causou em outros lugares, 
esse registro foi realmente incrível!

AS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA FORAM INFLUENCIADAS 
POR ONDE O TRATAMENTO OCORREU 

Durante a Gripe Espanhola de 1918:
 50%   dos adultos do Alasca morreram
 21,000 crianças ficaram órfãs  
 na cidade de Nova York

 Os jovens foram os mais atingidos,
 com metade dos que morreram entre as idades  
 de 20 e 39

Recuperação 
Em Uma 
Barraca

Um soldado britânico, Patrick Collins, arrastou sua 
barraca para cima de um morro longe de seu regimento 

ao primeiro sinal da Gripe Espanhola. Ele era um dos 
poucos de seu regimento que sobreviveu - o que pode ter 
sido devido ao ar fresco, sol e descanso tranquilo no alto do 
morro...

Hospitais 
Gerais

Hospitais 
Militares

Sanatórios Um Dormitório de 
Minnesota nos EUA

13 – 40% 

6.7%
1.3% 0% 

 A morte de um quarto das tropas 
gregas de Atenas devido à febre tifóide 
em 430 B.C. mudou para sempre o 
equilíbrio de poder entre as cidades de 
Atenas e Esparta.

 O Império Romano foi severamente 
enfraqueceu duas vezes depois de 
perder entre um quarto e um terço de 
sua população às epidemias.

 As epidemias de varíola e sarampo 
que tanto feriu o império romano 
também avançou mal a causa do 
Cristianismo. Enquanto os pagãos 

entraram em pânico e abandonaram 
seus doentes, Cristãos cuidavam dos 
doentes de todas religiões. Muitos 
pagãos sobreviventes perceberam isso 
e decidiram se tornar Cristãos!

 Doenças trazidas da Europa levaram 
vidas de mais nativos americanos 
do que os conquistadores em suas 
batalhas com o mesmo povo (90-95%).

 Em 1812, as infecções por tifo 
representaram um papel principal na 
destruição do exército de Napoleão na 
Rússia.

Epidemias que Moldaram a História


