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Para Lançamento a 09 de Abril de 2020 

Faro, 8 de abril de 2020 

 

O Ozono é 100% Natural e altamente eficaz no combate do Corona 

Vírus. 

 

Neste momento, o mundo inteiro está a sofrer devido ao Corona Vírus. Muitos testes têm sido 

realizados de forma a desenvolver uma vacina que controle esta Pandemia No entanto, nos países 

onde se tem verificado uma taxa de propagação muito elevada, têm procurado alternativas naturais 

de forma a combater as debilidades físicas que os pacientes infetados enfrentam – OZONO. 

 

Itália 

De acordo com um relatório apresentado a 01 de Abril de 2020, em Bergamo, Itália, 15 hospitais já 
estão a utilizar Ozono no tratamento de pacientes com Covid-19 positivo. Com base nos muitos casos 
de broncopneumonia tratados com Ozono, com excelentes resultados, e dada a similaridade de 
sintomas, foram iniciados tratamentos de ozono com oxigénio de acordo com o Protocolo da 
Sociedade Científica de Ozono com Oxigenoterapia (SIOOT). 

O resultado foca-se no fato de que a duração da doença foi reduzida e verificou-se uma rápida 
recuperação da hipoxemia e o quadro radiológico nos pacientes foram destacados. 

Do primeiro relatório apresentado, 10 pacientes em condições graves de saúde tiveram melhoras 
rápidas. Ao fim de apenas 5 tratamentos de ozono com oxigénio em pacientes entubados, um 
melhorou ao ponto de ser desentubado e os outros melhoraram significativamente. 

O tratamento aplicado em pacientes que apresentavam situações menos graves, recuperaram e 
regressaram a casa. 

O grupo que foi testado, estava em condições graves de saúde onde já não havia nada a fazer. 

 

Depois dos tratamentos de Ozonoterapia, os médicos concluíram o seguinte: 

1. Melhoria geral das condições clínicas; 

2. Normalização da temperatura corporal (asfixia); 

3. Redução da proteína reativa C (PRC); 

4. Normalização da frequência cardíaca; 

5. Melhoria da saturação e redução do suporte de oxigénio; 

6. Normalização da função renal (creatina). 
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De acordo com uma entrevista realizada ao Prof. Marianno Franzini, Presidente da SIOOT 

Internacional, o vírus do Covid-19, ataca imediatamente a microcirculação, causando uma trombose 

disseminada e, é justamente aí, para além do seu efeito antiviral, que a Ozonoterapia com oxigénio é 

ainda mais decisiva pois, para além de ser altamente reativa, fortalece a microcirculação. Assim, sendo 

aplicada numa fase inicial a mesma irá reabilitar os pacientes antes mesmo destes piorarem, 

diminuindo assim o tempo de hospitalização. 

(fonte: http://www.ossigenoozono.it/EN/News%20and%20Activities/3506/COVID-

19_PATIENTS_IMPROVED_WITH_OXYGEN_OZONE_THERAPY) 

 

China 

O Professor ZhouMuzhi, da Universidade Chinesa Tokyo Keizai e presidente do Instituto de Pesquisa 

Urbana Cloud River, defende que o Ozono tem um grande potencial para combater esta Pandemia. 

“Utilizar o Ozono para matar o Corona Virus” 

Há mais de 100 anos, o ozono, é considerado um como um forte eliminador de vírus na natureza, tem 

sido muito utilizado pelas pessoas para a desinfeção, esterilização, desodorização, desintoxicação, 

armazenamento e branqueamento, graças ao seu forte poder oxidativo. 

E, por isso, o ozono deve ser adotado como arma na luta global contra o COVID-19, pois possui estes 

três atributos: 

Cobertura total – O ozono criado por geradores de ozono ou purificadores de ar eletrostáticos 

consegue alcançar todos os cantos do ambiente, superando assim o problema da esterilização 

ultravioleta que só pode subir e descer, deixando alguns lugares não esterilizados. 

Elevada desinfeção – O ozono funciona oxidando bactérias e vírus, sem resíduos venenosos. Ao 

contrário do desinfetante químico que usamos atualmente que, não é apenas prejudicial ao corpo 

humano mas, também, causará uma população secundária de resíduos venenosos. Durante a atual 

epidemia, o uso excessivo da desinfeção da água tem sido um problema sério ao qual devemos prestar 

atenção. 

Conveniência – O ozono pode ser produzido por equipamentos simples. O equipamento, grande ou 

pequeno, pode ser usado para uma única sala, um grande espaço público ou nos meios de transporte 

público, como autocarros, comboios, navios e aviões. 

 

A eficácia do ozono no tratamento de bactérias e vírus está relacionada, não só com a sua 

concentração, temperaturas, humidade e tempo de exposição mas, também, às estirpes de bactérias. 

 

De acordo com os resultados obtidos das experiências sobre como o ozono mata o vírus da SARS, 

conduzido pelo laboratório nacional P3, liderado pelo professor Li Zelin, “o ozono é eficaz para matar 

o vírus da SARS inoculado nas células renais de macacos verdes, atingindo uma taxa de morte de 

99,22%. O vírus encontrado nos vírus Wuhan e SARS pertence ao coronavírus. Os investigadores 

descobriram que o novo coronavírus é 80% semelhante ao vírus da SARS nas suas sequências 

genómicas. Por este motivo, é razoável prever que o ozono seja igualmente eficaz na prevenção e 

controle do novo coronavírus. “ 
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“Se o ozono puder ser usado num ambiente humano para matar o novo coronavírus e limpar o ar, 

será uma bênção usá-lo em hospitais, fábricas, espaços públicos, transportes públicos fechados e 

residências em ambientes fechados. “ 

 

“No meio da epidemia, sugere-se que possamos elevar razoavelmente os padrões para os níveis de 

ozono em ambientes fechados e tentar usar o ozono para desinfeção e esterilização no ambiente 

humano. “ by Zhou Muzhi 

(fonte: http://www.china.org.cn/china/special_coverage/2020-02/26/content_75805240.htm) 

 

Espanha 

Em Espana, mais precisamente em Trebujena, estão a preparar um tratamento de choque à base de 

Ozono em todos os edifícios públicos, escolas, centros desportivos, sociais e lares. 

Esta opção é tomada, devido ao Ozono ser mil vezes mais eficaz que o Cloro e “não representa nenhum 

risco para a saúde das pessoas”. 

"Expressamos a nossa prioridade para este tratamento, pois, sendo gás, ele mata todos os 

microorganismos em um espaço fechado e vazio, sem precisar limpar cada coisa especificamente", diz 

o vereador. Assim, a desinfeção seria 100% eficaz, assim como acontece nos centros de saúde. "É um 

tratamento usado principalmente em hospitais e que, dadas as circunstâncias atuais, queremos 

aplicar em nossos edifícios públicos" 

(fonte: https://www.lavozdelsur.es/trebujena-desinfectara-sus-edificios-municipales-con-ozono-el-biocida-mas-potente-que-existe/ ) 

 

 

O Ozono é 100% Natural, produzido por geradores de Ozono no local, utilizando apenas o Oxigénio 

como matéria prima. 

 

Em Portugal, a Solution Ozone, está dedicada a Investigar e Desenvolver Sistemas de Ozono, tendo o 

seu Laboratório e Fábrica próprios, em Loulé. 

 

“Lamentavelmente, estamos a viver uma situação indesejável para todos e neste momento, todos 

juntos temos que combater esta Pandemia. 

O Ozono é sem dúvida um dos nossos melhores aliados para o combate do COVID-19. Quando vejo as 

imagens na televisão a fazerem desinfeções em massa, a minha primeira pergunta é, ‘o que é aquilo 

que estão a utilizar e o que vai acontecer a seguir?’. Não podemos estar a tentar resolver uma situação 

hoje que nos vai trazer outros problemas amanhã. 

Temos lutado contra a falta de conhecimento e informação das pessoas em relação ao Ozono, contudo 

agora estamos numa situação em que isto tem que deixar de ser uma desculpa, pois a situação é grave 

e temos que agir, temos que ponderar o que fazemos para não resolver um problema hoje trazendo 

um outro amanhã. 
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Se pensarmos que o Oxigénio é essencial para a vida e este nos pode ajudar a combater esta 

pandemia, não resta qualquer dúvida que hoje, mais do que ontem, necessitamos de aprender sobre 

o Ozono. 

Temos neste momento mais do que o dever, mas uma missão de mostrar e partilhar as capacidades 

do Ozono para com a sociedade.” segundo as palavras de Bruno Felicio, CEO da Solution Ozone 

 

Foram 2 anos de investigação e desenvolvimento e, até ao momento, estávamos focados no mercado 

internacional e, por esse motivo, toda a nossa comunicação estava em inglês. Neste momento 

estamos a preparar o nosso website de forma bilingue (Português e Inglês), que estará online a partir 

de amanhã, 09 de Abril de 2020. Mais do que um site comercial, o site da Solution Ozone é uma 

pequena enciclopédia do ozono e, hoje mais do que nunca, é necessário conhecer esta alternativa 

100% natural tão eficiente que substitui tantos processos químicos. 

 

Para quaisquer questões ou informações sobre este assunto, estaremos ao seu inteiro dispor por 

email para info@solutionozone.com, por telefone através do +351 300 505 158, ou pelo nosso website 

em www.solutionozone.com. 
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