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ATENÇÃO: CONSULTE SEU MÉDICO OU TERAPEUTA PARA LHE ORIENTAR MELHOR A 

RESPEITO DO SEU CASO E USO DESSA SUBSTÂNCIA. 

 

Neste GUIA iremos apresentar de forma bastante resumida, características dessa 

incrível molécula chamada GLUTATIONA,  no entanto o enfoque será em sua 

atividade para problemas respiratórios e infecções virais. 

A pergunta é: 

- Será que a glutationa pode atenuar a Pneumonia ser útil na prevenção ou 

tratamento do COVID-19?  

Leia o guia até o final para chegaremos a uma conclusão.  

 
 

A glutationa é uma das moléculas mais importantes do organismo humano, 
possuindo infinitos benefícios. 
 



Presente no tecido de todos os mamíferos é conhecido como o rei dos antioxidantes 
e do DETOX, possui um papel fundamental para manutenção de uma boa saúde e 
prevenção de diversos tipos de doenças. 
 

Composta de três aminoácidos é considerada um tripeptídeo,   entre eles: 

• Glutamato 

• Cisteína 

• Glicina 
 

No entanto, não é uma proteína, na verdade, trata-se de um tiol não proteico, o mais 
abundante nas células humanas. 

Tiols são compostos ricos em enxofre, na verdade análogos de enxofre do álcool, que 
provém aquele aroma característico do composto (Similar ao ovo ou Brócolis). 
 
Tiols são também conhecidos como mercaptanos, palavra que se deriva do latim e 
significa “ capturador de mercúrio”  possuindo uma forte afinidade para quelar esse 
metal tóxico, eliminando-o do organismo. 
 
A Glutationa, por participar das reações de REDOX no organismo,  existe em duas 
formas: 
 

 GSH (glutationa reduzida)- Irá doar elétrons para neutralizar radicais livres, 
protegendo o organismo contra oxidantes endógenos e exógenos. 

 
 

 GSSG (glutationa oxidada) - São duas  moléculas de glutationas reduzidas 
ligadas através de átomos de enxofre. 

 
 

Quando se trata de suplementação a ÚNICA FORMA QUE NOS INTERESSA é a 

GSH (Glutationa reduzida).  

 
 

 
A glutationa é sintetizada (produzida)  principalmente numa estrutura celular chamada 
citosol, porém, em menores proporções  nas mitocôndrias e retículo endoplasmático 
onde também pode atuar, seguindo a proporção: 
 

• Citosol 80 a 85% 
 

• Mitocôndria 10 a 15% 
 

• Retículo endoplasmático- Nesta região há pequena quantidade GSH, 
predominando porém o GSSG. 

 



Existem diversos alimentos, suplementos e técnicas que podem estimular a 

glutationa de forma intensa, porém, essas informações ficarão para o ebook que 

lançarei a respeito do assunto, ou até mesmo uma futura vídeo aula. 

 

De forma bastante resumida pode atuar da seguinte forma: 

DIMINUIÇÃO 

• Estresse oxidativo 

• Inflamação 

• Câncer (prevenção) 

• Doenças neurológicas 

• Envelhecimento (anti-aging) 

• Acne 

• Ressaca (quando suado pós ou pré bebedeira) 

• Overdose de paracetamol 

• Depressão pós uso mdma “ecstasy” 

 
 

 

AUMENTO 

 

•Destoxificação (rei do detox) de: 

 Substâncias eletrofílicas 

 Metais pesados 

 Drogas 

 Toxinas em geral 

 Compostos carcinogênicos 



 

• Reaproveitamento da vitamina C e E- fazendo o ciclo redox girar continuamente, 

protegendo o organismo, portando é sinérgico a vitamina C (veja guia completo á 

respeito deste no site). 

 

• Cofator de diversas enzimas  antioxidantes 

 

•Saúde mitocondrial -necessário a produção de energia para todas as nossas 100 

trilhões de células 

 

• Necessário a biossíntese de leucotrienos e prostaglandinas 

 

• Clareamento pele 

 

• Capacitação imunológica 

 

• Melhora de órgãos e sistemas, e combatendo diversas doenças a estes 

relacionados (assunto será mais bem explorado em futuro ebook), entre os 

quais: 

 

 Sistema cardiovascular 

 Fígado 

 Cérebro 

 Intestino 

 Rins 

 Olhos 

 Ouvidos 

 Pulmão 

 
 

 

 

Já apresentada a introdução, vamos analisar agora com mais profundidade A ação da 

glutationa de forma inalada para prevenção ou tratamento das mais diversas infecções 

e saúde pulmonar 

 



GLUTATIONA E SISTEMA IMUNE: 
 

 
 

• Regulação do sistema imunológico pela GSH, favorece o combate a infeções 
oportunistas, através de: 

 
 

 1-) Recrutamento de células dendríticas e linfócitos T, através de: 
 
 

 
❖ CÉLULAS DEDRÍTICAS:  

 
Inicialmente as células dendríticas são recrutadas aumentando seu poder de captação 
do aminoácido cisteína,  os quais posteriormente  serão transferidos para células T,  
permitindo assim sua Ativação e diferenciação,  bem como facilitando a produção da 
própria GSH por estes. 
 
Desta forma, você terá a formação de mais linfócitos TCD4 + e TCD8 + , os quais você 
já é expert caso tenha visto minha série sobre imunidade , não viu?? corre para o 
Youtube e de uma conferida (ou clique na imagem abaixo) 
 
 

 
 

 
 
 

❖ INTERLEUCINAS 2: 
 
A GSH também facilita a internalização e degradação da interleucina-2 (IL2) nos 
próprios linfócitos T, estimulando-os ainda mais, para quem não sabe a interleucina 2 

https://youtu.be/Hhfqu782OeQ
https://youtu.be/YdZ-D4MB4KI


é uma citocina com o incrível poder imunológico,  existem terapias baseadas só nisso 
para tratamento de câncer. 
 
A IL-2  também ativa as células natural killers (NK), conhecidas também como 
exterminadoras naturais, úteis no combate ao câncer por exemplo. 
 
Para que ocorra esta ativação, o organismo necessita de um ambiente de redução, 
ou seja,  você não pode estar sofrendo estresse oxidativo,  a GSH  então ajuda 
diretamente a manter bons níveis desta importantíssima célula de defesa . 
 

❖ DNA 
 
Há uma maior sinalização via DNA para a produção dos Linfócitos T, falando em DNA, 
não devemos esquecer o interessante efeito reparador que o GSH possui sobre esse 
material. 
 

 
Para resumir, os linfócitos ativados são: 
 
TCD4+ = São os linfócitos T-helpers, dão suporte e ajudam as demais células a combater 
mais diversos tipos de infecção. 
 
TCD8+ =  São os linfócitos T-citotóxicos e favorecem o combate a infecções intracelulares, 
como as virais entre outros.  
 
Os linfócitos por reações em cascata podem ativar o sistema imune inato desta forma há um 
benefício geral no organismo, te deixando protegido contra infecções oportunistas. 
 
 
 

 2-) Combate direto a infeções 
 

A glutationa tem se mostrado muito interessante no combate à vírus e bactérias e 
suas consequências como a geração de estresse oxidativo e inflamação. 
 
❖ Vírus- A GSH é capaz de inibir:   
 

 

− Replicação viral 
 

− Retrovírus Lenti, Delta e Gama.  
 

− Influenza  
 

− Herpes simples tipo 1 
 

− HIV - reprimindo a produção da proteína gag p24 também e inativando a 
proteína de envelope gp120,  

 

− Sendai-também conhecido por vírus hemaglutinante do Japão (hvj), 
 

− Dengue- você sabia que como um mecanismo de sobrevivência, a dengue 
inibe a produção de glutationa, impedindo assim sua própria destruição? 
 



− CORONAVÍRUS  
 

 
❖ Bactérias: Você sabia que as células imunes necessitam de glutationa para ter 

habilidade de matar diversas bactérias? 
Pois é, podemos considerar a GSH dessa forma como um antibiótico natural. 
 
 
 
 
 
 

 

 3-) Combate doenças neuro imunes: 
 
Quando utilizada em sua forma nasal combate de doenças que comprometem o 
sistema nervoso central, limpando toxinas, e, favorecendo um melhor prognóstico em 
doenças neuro imunes, as quais:  
 
 

❖ Neurolyme 
❖ Neuroaids 
❖ Neurosífilis 

Etc... 
 

 

EFEITO DA GLUTATIONA NOS PULMÕES: 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

-Glutationa presente no fluido do revestimento epitelial do trato respiratório inferior é a 

primeira linha de defesa contra estresse oxidativo. 

- Promove proteção antioxidante em ambos, trato respiratório superior e inferior, 

embora haja um aumento mais específico na superfície epitelial pulmonar. 

- Concentração de glutationa no trato respiratório inferior é 140 vezes aquela 

encontrada no soro 



-Glutationa oral e Intravenosa são insuficientes para aumentar concentrações no 

trato respiratório. 

-Inalação através da nebulização ou aerosol é a única forma de aumentar a 

glutationa epitelial do trato respiratório inferior 

-Após inalação há um aumento  de 7x  nas  concentrações de GSH no período de 30 

minutos mantendo-se acima dos níveis basais até 1 hora após tratamento,  retornando 

aos níveis basais depois de 2 horas. 

 

 

EFEITOS  

Especificamente nos pulmões exerce interessantes efeitos, os quais: 

 

MAIS 

• Proteção antioxidante 

 

• Oxigenação 

 

• Resposta de defesa do hospedeiro (combate infecções)- combatendo 

microrganismos nos pulmões. 

 

• Tolerância pré e pós exercício, aumentando ou repondo o sistema antioxidante 

ao órgão  

 

• Melhoria da  função respiratória-  Teste de função pulmonar com espirômetro ou 

medidor de vazão de pico são recomendados antes e depois do tratamento para 

avaliar as melhorias terapêuticas atingidas.  

 

MENOS 

• Pulmão de fazendeiro (É uma pneumonite que ocorre devido a hipersensibilidade 

causada pela inalação de esporos da espécie aspergillus) 

 

• Múltipla sensibilidade química, a qual possui  : 

 

 

 Hiperatividade nos brônquios 

 

 Sintomas similares à asma, embora não associada com reações alérgicas 

(IGE) 

 

 Sensibilização neural oriunda da hiperativação dos receptores NMDA, estes 

ativados pelo glutamato e aspartato, aumentando a produção de óxido nítrico e 

o seu produto oxidante peroxinitrito.  



 

• Danos do fumo (cigarro)- O Hábito está relacionado com maiores chances de 

desenvolvimento de câncer pulmonar devido deficiência enzimática da GST 

(glutationa- S- transferase) qual faz um detox das substâncias carcinogênicas do 

tabaco. 

 

• Fibrose pulmonar idiopática crônica  

 

 

• Enfisema pulmonar- Devido a retardar o downregulation da atividade da Alfa 1 

proteinase,  a qual diminui através do stress oxidativo, comum em fumantes. 

 

• Doença pulmonar obstrutiva crônica  

 

 

• Inflamação e oxidação pulmonar 

 

• PNEUMONIA devido as funções citadas acima, pode haver um alívio em quadros 

pneumônicos 

 

 

EFEITOS COLATERAIS 

 

No geral a Glutationa é bem segura e  apresenta colaterais brandos e transitórios, 

com exceção de pessoas sensíveis a sulfitos (Ver em contraindicações), os colaterais 

comuns e brandos são: 

• Tosse transitórias  

 

• Odor desagradável  

 

 

 

CONTRA INDICAÇÕES 

 



• SENSIBILIDADE A SULFITOS -Presente em torno de 5 a 11% de pacientes 

asmáticos, embora indivíduos sem asma podem apresentar esta condição. 

Sulfitos são encontrados na: 

 Cerveja  

 

 Vinho  

 

 Saladas de restaurante  

 

 Frutos do mar  

 

 Batatas  

 

 Comidas processadas  

 

 Medicamentos 

 

 Glutationa (quando em solução) 

 

 Pessoas sensíveis a Sulfitos, ao ingerir alimentos ricos neste, podem apresentar 

colaterais, os quais: 

 Falta de ar  

 

 Tosse  

 

 Broncoconstrição  

 

 Etc... 

Portanto ANTES de fazer o uso da Glutationa, recomenda-se fazer um teste de 

URINA para avaliar a sensibilidade ou não a sulfitos, você encontra as fitas de teste 

procurando por: 

(Fita De Teste De Sulfito)- Encontra-se inclusive no mercado livre 

 

 

 

• CÂNCER - em pacientes em utilização de quimioterapia, pois glutationa faz detox 

de quimioterápicos. 

 

• Mulheres grávidas 
 

• Mulheres amamentando 
 

 



POR QUE GLUTATIONA NASAL É UM MÉTODO SUPERIOR EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS? 
 

 

Condições em que a Glutationa nasal se mostrou superior a todas as outras formas de 

administração são: 

• Otite média crônica 
 

• Doenças neuro imunes 
 

• Doenças neurodegenerativas 
 

• Parkinson- Você sabia que se recomenda o uso da glutationa nasal desde 2004 
para tratar a condição? 

 

• Depressão e ansiedade 
 

 

• Transtorno obsessivo compulsivo (TOC) 
 

• Transtorno de déficit de atenção por hiperatividade (TDAH) 
 

• Esquizofrenia 
 

• Transtorno bipolar 
 

• Alzheimer 
 

• Múltiplas sensibilidades químicas (mcs)- Você sabia que o uso de glutationa 
nasal é indicada desde 2003,  para tratar essa condição? 

 

• Fibrose cística 
 

• Ressaca (Técnica para recuperar-se rápido após bebedeira). 
 
Em um interessante estudo clínico “  Safety Survey of Intranasal Glutathione”, uma  

pesquisa feita com mais de 300 indivíduos que utilizaram glutationa intranasal entre 

março de 2009 à 2011 para tratar diferentes condições de saúde, as quais: 

 

• Sensibilidade química 
 

• Alergias/sinusite 
 

• Doença de Parkinson 
 

• Doença de Lyme 
 

• Fadiga 
 



• Outras 
 
O produto fora adquirido da “Key Compounding  Pharmacy”, farmácia de 
manipulação americana, e,  embora apenas 70  participantes  tenham  ingressado na 
pesquisa, os resultados foram bastante  interessantes, mostrando mais de 80% de 
resultados positivos.  
Tal produto é vendido pela empresa, pela quantia de $87,00 aproximadamente R$ 

440,00. 
 
Os efeitos mais relatados foram: 
 

• Melhora sintomas da doença 45.5 % 

 

• Melhor sensação de bem-estar- 28.8 % 

 

• Diminuição da frequência de sinusite 27.7% 

 
 
 

EM SUMA, A GLUTATIONA NASAL: 
 

• É prática, rápida e simples 
 

• Basta inalar ou nebulizar e pronto. 
 

• Não precisa modificar  princípio ativo, podendo ser utilizada a GSH pura, desta 
forma barateando o produto. 

 

• Possui excelente absorção: 
 

 

 
A suplementação ORAL de glutationa  será degradada no organismo, e mesmo  se 
não fosse  não  conseguiria penetrar a barreira do cérebro (BHL) ou tecido pulmonar 
devido sua solubilidade. 
 
 
A suplementação VENOSA de Glutationa, além de cara, possui meia vida curta, em 
torno de 7 a 10 min, o que é limita seu espectro de ação e por conseguinte  sua 
eficácia, não conseguindo penetrar suficientemente no cérebro e pulmões. 
 

Quando o foco é pulmão e Cérebro,  a inalação de glutationa é SUPERIOR aos 

demais métodos. 

 

 



Os estudos científicos mostram dosagens que variam entre 600 mg (1 à 2x/dia), em 

alguns casos doses maiores são utilizadas como 1350 MG/dia. 
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Na minha opinião, para: 

 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CONDIÇÕES MAIS BRANDAS, é suficiente o 

uso de: 

200MG 1 até 3X AO DIA 

 

Conheça a L- GLUTATIONA REDUZIDA PREMIUM disponível em nosso site 

 ÚNICA DO MERCADO 100% PURO 

Acesse https://loja.luizpadalino.com/ 

(ou clique na imagem) 

 

 

Basta abrir uma cápsula de 210 mg da Glutationa Reduzida 100% Pura despejar em 

10 ml de soro fisiológico para inalação em seguida realizar a nebulização. 

Caso não esteja seguro com possíveis reações adversas em seu primeiro uso,  você 

pode dividir uma cápsula na metade (1/2) ou até mesmo em (1/4) da dose e 

começar de forma lenta e gradual. 

https://loja.luizpadalino.com/
https://loja.luizpadalino.com/l-glutationa-reduzida-premium-ultra-pureza-30-caps-210mg


Existe a possibilidade de intercalar o uso com a nebulização do peróxido de 

hidrogênio (em breve GUIA COMPLETO A RESPEITO) 

 

CASOS MAIS SÉRIOS: 

Aumentar a dose somente se o paciente não obtiver resposta com este protocolo 

anterior de 200mg até 600mg 3x ao dia. 

 

 
Além de seus benefícios sistêmicos, a Glutationa Reduzida pode ser uma excelente 

aliada contra a Pandemia do COVID-19 ou usada em outras infecções que atingem o 

trato respiratório, como mostradas nos estudos. 
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