
SAÚDE. AS MUDANÇAS NOS ANOS 70 TRANSFORMARAM-SE NUM CASO DE ESTUDO MUNDIAL

ELE (QUASE) ACABOU COM
O médico Pekka Puska diminuiu em 73% a mortalidade da região finlandesa de Carélia do Norte.

Trabalhou

na Organização
Mundial de Saúde, tem
vários doutoramentos ho-
noris causa e 400 artigos

científicos publicados, mas a sua
maior vitória é ter um guisado com
o seu nome. O "guisado do Puska"

que é feito na Carélia do Norte, na
Finlândia, c um êxito mais pelo que
não tem (sal e porco) do que pelo
que tem (vegetais e carne magra).
Passamos a explicar o sucesso de

um prato que foi fundamental para
reduzir em 73% a mortalidade
numa província coAi 170 mil habi-
tantes e a mais altaj»xa de mortali
dade por ataques Jgdíacos do
mundo - até aos mm 70. Naquela
região, os homenJ^Brneia idade ti-
nham 30 vezes rJ^R obabilidade
de morrer por eJHHfaemas de
saúde do que oaHffffl|Dor exem-
plo, adeptos dasHáMUiterrânica,

resultado tão JptroslMJHavia
Ruitas pessOj^Kmorreffl^om 40

Hão: TaçaJHfcuma coisa, aju^ffi-
Wm ", contaHpLBADO o médicaH

¦Bfcndd^wescolhido, Puska liitffl

de^BraHK-médico, com um mesß

trai^K^Bèncias Políticas, eleito 1

pcIHHHI governador Esa Timo 1

nen^HKentar melhorar a saúde

dosH^Rntes - tinha tempo para

"NaHpca havia bastantes estu-
dos qW apontavam para alguns fa-
tores mroblemáticos, como o taba-
co, o elevado nível de colesterol e a

pressão arterial alta, mas a investi-

gação [mundial nesta areal tinha
menos de duas décadas. Era novi-
dade", explica. Mesmo assim, en-
contraram vários fatores comuns

naquela zona: "Os homens fuma
vam muito e a dieta era muito pou-
co saudável. Pensámos: 'Ok, vamos
tentar a prevenção.'"

Puska recorda à SÁBADO que no
início alguns cardiologistas não

percebiam bem o que eles estavam
a fazer. "Nos anos 70 e 80 toda
esta informação era novidade. Não
acreditavam em prevenção." Me-
nos sal, menos açúcar, menos gor-
duras saturadas; mais fruta e vege
tais. Parece uma receita óbvia, mas
na altura teve de ser cozinhada
com imaginação. O médico acio-
nou o pro|ero piloto com outros ]o
vens médicos. Foram a mercearias,
bateram à porta da casa das pes-
soas, conversaâam nas cozinhas, e

contactararnJS.ssociaçõcs locais

(Marthas, |i|^^K mais represen-
tativas, caSqß»por donas de i
casa, qjsKí crßgl para a divulga

festas nutritivas, qMperam às

tenas. A receita erJHusica locj^W

versão saudável. AsSMnhei^Bmo-
deravam-se nos corHMentáKli-
cionavam legumes e^KnjHrn a

carne gorda por magr^BMp, ex-

plicavam as adaptaçõe^Hrconvi-
dados. Em seguida, PelJHKiska
convenceu os produtoroHimcnta
res a alinharem. Por exerfplo, suge-
riu que as salsichas de porco fossem

substituídas por cogumelos. "As pes-
soas gostaram", recorda o médico.

Os números do quase milagre
tornaram o Projeto Carélia do Norte
um case-study replicado na
Finlândia c no mundo ocidental.

E o maior
problema do

regime
alimentar dos

portugueses,
apontado pelo

especialista.
"A graiwe
questsSé

qrariualMßrte"

¦'HAVIA MUI
ÍTAS PESSOAS
'

A MORRE-
REM COM 40
ANOS, POR
ISSO ALGU-
MA COISA
TINHA DE

SER FEITA"

Tem 73 anos e é membro
do parlamento da Finlândia.

Escreveu 10 livros na área
da Saúde Pública e tornou-se

diretor de prevenção
de doenças crónicas

na Organização
Mundial de Saúde



OS ATAQUES CARDÍACOS
Entrou na casa das pessoas, foi a mercearias e até organizou festas de comida saudável.

,
Por Raquellito

Combate ao tabaco
Pekka Puska esteve envolvido
no início da guerra aos cigarros

Da convenção para o con-
trolo de tabaco da Organização
Mundial de Saúde (OMS), em
2003, saíram as maiores medi-
das contra o tabagismo: por
exemplo, as advertências nos

maços ou a proibição de fumo
em ambientes fechados. Pekka
Puska esteve envolvido nas ne-

gociações, em 2COO. Mas foi ain-

da nos anos 80. a andar de auto-

:arro em Helsínquia, que assis-

tiu aos efeitos práticos da pre-

venção. Quando carregou no

botoo para sair, o condutor não
lhe abriu a porta e chamou-o.

"Pegou num maço e disse -me:

'Quando o vi*Eddi parar de fu-

mar. P ocle jßH& me a esmagar
o maço?' MSpHk)i Ele agrade-
ceu e ab^Mrpfl|ftL

As^ffhente com 73 anos e merm^^
jlKirlamento da I'inlândia, PekklM
nska ganhou tanta notoriedade *
Bmo o projeto piloto. Escreveu 10

mvros na área da Saúde Pública e re-
cebeu o grau de doutor honoris cau-
sa por duas universidades finlande-
sas (Turku e Kuopio) e uma escocesa
(St. Andrews).

Seguiu-se a homenagem prestada
por académicos portugueses. O mé
dico - que se tomou diretor de pre-
venção de doenças crónicas da Or-
ganização Mundial de Saúde - este-
ve em Lisboa no passado mês de

março para receber o título honorifi-
co da Universidade de Lisboa. E re-

corda que o seu plano funcionou

porque tinha uma mensagem ami-
gável. "Lm vez de dizer 'Não podes
comer isto' ou 'Não podes fumar';
dizia 'Aprecia uma comida mais
saudável' e 'Desfruta de um estilo de
vida sem fumo'", conta.

Agradecimentos na rua
O problema finlandês começou no
fim dos anos 50. O estilo de vida da

população da paisagem idílica, do-
minada por bosques c lagos, parecia
estar irremediavelmente perdido
desde o pós-Segunda Guerra (1945).

Como reconhecimento pelos servi-

ços prestados à pátria, o governo
atribuiu lotes de terra aos ex-
-combatentes.

Como ninguém percebia grande
coisa de agricultura, limparam as

terras para criar vacas e porcos. E o

consumo de carne disparou. Em

igual medida, surgiram novas dâm-
ças crónicas. A partir do fim 4^^k
anos 60, já não eram as doej^H^^
fecciosas, como a tubcrcul^BraHk

- parajjfflpji do iijv <_1 de vida.

ProbjSK de países ricos, apontava

ySHfkn Puska provou que as pe-
jjKias alterações faziam diferença:
pôr cada ponto percentual a menos
de colesterol, a probabilidade de

doenças cardíacas reduzia dois pon-
tos. No fim da década de 90, conse-

guiu expandir o seu programa pela
Finlândia. "Mudei— me para o Insti-
tuto Nacional de Saúde Pública", cx

plica. A partir daí, foi mais fácil im-
plementar uma revolução de hábitos

que ainda hoje tem efeitos. "Cruzo-
me com muita gente que me diz:

'Obrigado Dr, depois do que me dis-

se, mudei a minha vida."' O


