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Minha jornada para sair de um diagnóstico 
sombrio A vitamina C intravenosa e a quimioterapia juntas produzem resultados 
extraordinários no estágio quatro do câncer de cólon 
 
por Kenneth F. Hack, DC 
 
 
OMNS (21 de janeiro de 2023) Sou um profissional de saúde do sexo masculino de 65 anos 
que foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio quatro, em dezembro de 2021 e teve 
um tumor removido do cólon transverso em 30 de dezembro de 2021. O câncer havia 
metástase para minha linfa nódulos, meu fígado e meu pulmão. Aproximadamente oito 
semanas após a cirurgia, comecei a quimioterapia tradicional e vitamina C intravenosa. 
Na minha primeira consulta com a oncologista, ela me informou que meu prognóstico era 
sombrio e que eu tinha aproximadamente dois anos de sobrevida. 
 
Após três meses de quimioterapia tradicional e com vitamina C IV, meu tumor de pulmão 
havia desaparecido e meu tumor de fígado encolheu mais de 50% de seu maior tamanho 
registrado. Escusado será dizer que fiquei muito encorajado com estes resultados. 
 
A oncologista ficou igualmente impressionada com minha rápida mudança e ela me encorajou 
a continuar a vitamina C IV com a quimioterapia. Em uma visita com ela, ela comentou que 
meu exame de sangue era melhor que o dela, e ela não era uma paciente com câncer! 
 
Meu oncologista original saiu de licença maternidade e outro oncologista assumiu o lugar 
dela. Ela imediatamente me informou que eu era "incurável". Eu tinha uma maneira diferente 
de olhar para a avaliação dela sobre mim e sorri, deixando-a saber que eu tinha uma 
perspetiva diferente para o meu futuro. 
 
Na marca de seis meses, outro exame mostrou que meu tumor hepático havia encolhido ainda 
mais, para menos de 20% de seu tamanho medido original. Meu CEA (antígeno embrionário 
de câncer) não foi deteitado por três meses seguidos. Meu exame de sangue geral demonstra 
o progresso que continuo fazendo e me permitiu tirar férias de quimioterapia de 6 a 8 
semanas, com a bênção do meu oncologista. 
 
Lembro-me vividamente da minha primeira vitamina C intravenosa, no início de março de 
2022. Eu havia recebido meu primeiro tratamento de quimioterapia na semana anterior e não 
estava me sentindo muito bem. Minutos depois de a enfermeira conectar a vitamina C IV (20 
gramas; 20.000 miligramas), senti uma sensação avassaladora de bem-estar e calma. Minha 
esposa e meu filho, que estavam comigo, disseram que eu parecia uma flor que foi privada de 
água e de repente a recebeu. Eu floresci! Eles estavam testemunhando exatamente o que eu 
estava sentindo, o que confirmou que eu estava fazendo algo extremamente bom para o meu 
corpo. Eu tinha ouvido falar que a vitamina C IV restaura o apetite perdido. Bem, 
imediatamente após o IV, comi como não comia há meses. Meu apetite estava de volta. 
 



Aumentei gradualmente a vitamina C até 70.000 mg, duas vezes por semana. Minha 
experiência foi que a vitamina C IV estava anulando os efeitos negativos da quimioterapia. Isso 
me permitiu continuar com a quimioterapia tradicional intensa (50 horas a cada duas 
semanas). A noção de que a vitamina C IV interfere com a quimioterapia tradicional parece 
ser falsa. Acho que esse equívoco é a razão pela qual mais pessoas - e a maioria dos 
oncologistas - não incorporam vitamina C IV em sua terapia tradicional contra o câncer. Se 
você pesquisar, poderá encontrar, como eu fiz, informações de pesquisa sobre o tratamento 
do câncer com vitamina C IV. Comece lendo o protocolo de 21 páginas da Clínica Riordan, 
sobre vitamina C IV e câncer. É um download gratuito 
em http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf ou em 
espanhol http://www.doctoryourself.com/RiordanIVCspanish.pdf 
 
Depois de dois meses de férias de quimioterapia, autorizado pelo meu oncologista, fiz outra 
tomografia que continuou a mostrar uma diminuição da massa no meu fígado. A varredura 
também revelou alguns gânglios linfáticos ativos que não estavam ativos em varreduras 
anteriores. Durante as férias de quimioterapia, continuei a receber vitamina C IV duas vezes 
por semana a 70g. Meu marcador CEA estava começando a aumentar de menos de 0,5 para 
1. Após uma reunião com meu oncologista, concordamos que era apropriado reiniciar o 
tratamento quimioterápico. Senti que meus melhores resultados foram quando fiz a vitamina 
C IV e a quimioterapia juntos. O oncologista concordou. O tratamento de quimioterapia foi 
restabelecido no início de novembro de 2022 (50 horas a cada 2 semanas). Durante esse 
tempo, continuei os tratamentos duas vezes por semana com vitamina C IV a 70 g. 
 
 
 
O tumor no meu fígado em seu maior tamanho media 6,5 cm de comprimento. Onze meses 
depois, agora tem 1,5 cm de 
comprimento. http://www.doctoryourself.com/omns/v18n26.shtml 
 
 
 
Em 10 de janeiro de 2023, fiz outra tomografia computadorizada que mostrou maior 
encolhimento da massa do meu fígado (mais de 90% no total) e redução dramática em toda a 
atividade dos gânglios linfáticos. A mudança foi tão dramática que o radiologista realmente 
me ligou enquanto eu estava a caminho para receber terapia IV de vitamina C. Ele me disse 
que meu exame não estava apenas estável, mas melhorado. Ele me disse que o que quer que 
eu estivesse fazendo, deveria continuar fazendo! 
 
Em minha próxima reunião com a oncologista em 11 de janeiro de 2023, ela ficou extasiada 
com meus excelentes resultados de varredura. Sua atitude sobre meu prognóstico estava 
mudando e ela me disse isso. Ela disse que, com a maioria das pessoas na minha situação, 
uma taxa de sobrevivência de dois anos era o esperado. No entanto, ela agora sentia que meu 
prognóstico era mais positivo. Lembre-se de que, antes desse encontro com ela, ela reiterava 
que eu não tinha cura. Eu disse a ela que, em minha mente, eu era curável. Ela ficou comovida 
com nossa discussão e se levantou da cadeira, veio até mim e me deu um grande abraço. Ela 
disse que minha atitude e meu curso de ação provavelmente prolongariam minha vida mais 
do que ela esperava. 



 
A propósito, meu CEA caiu para menos de 0,5, o que significa que é indetetável. Eu sei que 
estou curado. Não deixo que minha mente ou meus sentimentos aceitem nada além de ser 
curado. E, até o momento, fiz 92 tratamentos com vitamina C IV, 85 dos quais com 70g. No 
meu diagnóstico em 2021, meu peso havia caído para 141 libras. Agora é 159 libras. Então eu 
parecia doente e me senti doente. Agora me sinto ótimo e voltei a trabalhar em meu próprio 
consultório. 
 
Um aspecto muito importante da cura, que usei de maneira bastante eficaz com meus 
próprios pacientes, é focar na cura e não no problema. Pense na solução ideal e não 
apenas na solução ideal. Se eu fosse oferecer um conselho, seria este: peça e você 
receberá. Procura e encontrarás. Bata e se abrirá para você. 
 
(O Dr. Kenneth F. Hack pratica quiropraxia no interior do estado de Nova York há 41 anos. Ele 
é diplomado pelo American Board of Chiropractic Ortopedists.) 
 
 
Medicina Nutricional é Medicina Ortomolecular 
 
A medicina ortomolecular usa terapia nutricional segura e eficaz para combater doenças. Para 
mais informações: http://www.orthomolecular.org 
 
 


