
Com um bom humor natural e uma bele-
za serena, Cláudia Carvalho, 35 anos, vivia
bem com os seus cinco quilos a mais do

pós-parto. Planeava engravidar novamente,
quando decidiu fazer uma mamografia. Não
tinha queixas, não tinha sido recomendada
pelo médico, não havia casos conhecidos na
família... Mas meteu-se-lhe na cabeça que o
exame era necessário. E era: cancro da mama,
mutação BRCAI, mulheres da família com
recomendação para fazerem teste genético.

Veio a Portugal para ser tratada - Cláudia
vive em Itália, onde trabalha em comunica-
ção e marketing - c, desde o início, decidiu
incluir uma consulta de nutrição no pacote.
"Durante a quimioterapia, o objetívo era man-
ter bons níveis nutricionais, comer proteína
e alguns alimentos que me pudessem ajudar
a combater os efeitos secundários, como o

gengibre", revela.

Agora que o problema está resolvido e

Cláudia se prepara para regressar a casa e à

vida normal, o objctivo passou a ser perder
peso e manter uma alimentação o mais saudá-
vel possível. "Como carne ou peixe ao almoço;
à noite, opto por um regime vegetariano. Bani

completamente os processados e incluí alguns
alimentos como o chá de curcuma com limão,
gengibre e pimenta", resume. Também anda

sempre munida de frutos secos, para quando
sente fome fora do horário das refeições. "Até
a Lavra [a filha de dois anos] já come."

Este ano, a Consoada teve pratos novos.

JÁ SE TORNOU

EVIDENTE QUE

A NUTRIÇÃO NÃO

SERVE SO PARA

NOS AUMENTARMOS
CATARINA SOUSA GUERREIRO

nutricionista

TEMOS NECESSIDADE

DECUMPRIRREGIFIES

DE DESINTOXICAÇÃO,

OS DITOS DEM?

Sumos verdes pela
manhã, três dias

seguidos de dieta

líquida, jejum e oura
do silêncio. Há muitas

variantes dos ditos

regimes detox, mas
todas anunciam o

mesmo: limpeza do

corpo. A realidade é

que o nosso organismo
já vem equipado com

órgãos de limpeza.
"Chamam-se fígado,

baço, rins, glândulas
sudoríparas e trato

gastrointestinal",
escreve a médica
americana Nina

Shapiro, autora do

livro Faz Bem ou
Faz Mal, editado em
Portugal pela Clube
do Autor. "Nenhum

estudo provou ainda

que as dietas de

desintoxicação têm
benefícios, mas

são muitos os que
demonstram que os

próprios centros de

desintoxicação do

nosso corpo são difíceis

de igualar", resume a

cirurgiã, formada em
Harvard. Já agora,
também convém

esclarecer que as muito

em voga limpezas do

cólon, ou clisteres,
além de não fazerem
bem nenhum, ainda

podem pôr em risco

à saúde do intestino.
"São uma ameaça

monumental", alerta
a nutricionista Paula

Ravasco.



mas Cláudia não deixou de saborear o seu
bolo preferido, saído das mãos da mãe.
"É preciso manter algum bom senso", obser-
va. Além do cuidado com o que come, faz
caminhadas todos os dias e pratica pilates.
"Não tenho vontade de correr riscos e preciso
de ajudar o meu corpo de todas as formas
que estiverem ao meu alcance." Cláudia está

certa, novamente. Mas desta vez não se trata
de uma premonição inexplicável. É a Ciência

que lhe dá razão.

MENOS 40% DE CANCRO
Ao navegarmos pela internet e pelos escapa-
rates das livrarias é fácil chegarmos à con-

clusão de que basta mudar o que comemos
para tratar desde a corriqueira constipação
até à doença autoimune ou o cancro. Jejuns,
regimes à base de carne, dietas só de vege-
tais.... Há de tudo, para quase tudo. A grande
maioria destes esquemas alimentares não tem

qualquer validação científica.
É muito difícil, e caro, estudar o impacto da

alimentação em doentes. Até em ratinhos, os
modelos dificilmente conseguem demonstrar
uma relação de causa/efeito. Mesmo assim
- e ao fim de décadas de interesse nesta área -,
já se tornou evidente que "a nutrição não
serve só para nos alimentarmos", observa a
coordenadora da licenciatura em Ciências

Mudança Apesar
de viver em Itália
e ser casada com
um italiano, Cláudia
Carvalho aboliu
praticamente
as massas e as
pizzas desde que
descobriu que tinha
cancro da mama.
Também eliminou os

processados e reduziu
muito o consumo de
doces



da Nutrição da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa, Catarina de Sousa

Guerreiro. "Os alimentos têm muitos com-

postos que desempenham funções importan-
tes no nosso organismo, logo, há nutrientes
interessantes que podem ser aconselhados

na consulta de nutrição."
Rosário Bronze, responsável pelo labora-

tório de Alimentação e Saúde, do Instituto de

Biologia Experimental e Tecnológica (IBET),
dedica-se à identificação de alimentos ou até

resíduos dos mesmos que possam ter uma

função terapêutica. "Os alimentos podem
ajudar na terapia, como coadjuvante, ou atuar
de forma a diminuir os efeitos secundários de

um tratamento", resume. Num estudo recente,
a equipa que coordena avaliou os efeitos do
azeite relativamente aos problemas cardiovas-
culares. Ao longo de seis semanas, os volun-
tários escoceses (escolhidos por se tratar de

uma população com elevados níveis de pro-
blemas cardiovasculares e que não costuma
consumir este alimento) tomaram um copo de

25 mililitros de azeite, logo de manhã, como
se se tratasse de um medicamento. Termina-
do o estudo, foi evidente o benefício a nível
cardiovascular. Noutro trabalho, coordenado

por Teresa Serra, também do IBET, avalia-se
o efeito da casca de laranja no tratamento do

cancro do cólon. "Em modelos celulares, ve-
rificámos que o material extraído da casca de

laranja atrasa o desenvolvimento do tumor,
ao afetar a divisão celular", revela a cientis-
ta. Mais concretamente, percebeu-se que a

casca de laranja, em particular o composto
tangeritina, que existe apenas na casca dos

citrinos, reduz a população de células esta-
minais cancerígenas, que são mais resistentes
à quimioterapia c que por isso continuam a

fazer crescer o tumor.
Como há uma consciência cada vez maior

do poder dos alimentos, os doentes também
se preocupam mais com aquilo que comem.
O que nem sempre é positivo. "As pessoas

0 PESO DO ESTILO

DEVIDA

(ALIMENTAÇÃO

E ATTVIDADE FÍSICA)

NA RECORRÊNCIA

DO CANCRO É DE 40%
PAULA RAVASCO

nutricionista

AS BEBIDAS

FRIASFAZEMMAL

ÀGARGANTA?

Sempre que há uma
dor de garganta, vem

a recomendação
quase imediata: nada

de bebidas frias.

Mas a verdade é que
o frio é um ótimo

antí-inflamatório e,

portanto, um bom

aliado no alívio dos

sintomas da dor.

Não é por acaso que
no pós-operatório

às amígdalas a

recomendação
seja comer gelados

e beber sumos
bem frios. Fugir de

ambientes com fumo

e manter uma boa

hidratação também é

prudente.

estão sempre a fazer experiências. Restri-
ção de leite ou de glúten, que está muito na
moda", relata Helena Canhão, reumatologista
e investigadora do Cedoc, Centro de Estudos
de Doenças Crónicas, da Universidade Nova
de Lisboa. "Se não for uma grande alteração
e a pessoa se sentir melhor, não desincentivo.
Mas desaconselho totalmente que se façam
grandes mudanças na dieta quando se está
doente. A restrição extrema é um disparate",
alerta a médica.

Em linhas gerais, não houve grande mu-
dança nas recomendações desde o tempo dos

nossos avós: muita sopa, cheia de legumes e

leguminosas, fruta fresca, algum peixe e carne
vermelha aos domingos. Um regime que tanto

serve aos saudáveis, para prevenir doenças,
como para quem já sofre de uma patologia.
No entanto, há pequenos ajustes que podem
fazer toda a diferença. E se a alimentação,
per se, não trata, pode dar um enorme con-
tributo no processo de cura ou recuperação
de uma doença.

Na consulta na Fundação Champalimaud,
Catarina Sousa Guerreiro atende sobretudo

pacientes com cancro. Segue-os cm duas
fases distintas: logo a seguir ao diagnóstico
e quando terminam o tratamento. "Durante
a quimioterapia, a principal preocupação é

evitar que o doente fique desnutrido. Nesta
fase. é muito importante que coma peixe.



carne, cereais. O que é preciso é que consiga
comer", reforça. Enjoos, vómitos e perda de

apetite são alguns dos efeitos secundários do

tratamento, que podem ser combatidos com

gengibre. Cristalizada, a temperar o peixe,
em chá ou às lascas, esta raiz tem um poder
antináuseas.

Na fase seguinte, o que se pretende é evitar
o regresso da doença. "O peso do estilo de

vida na recorrência de cancro é de 30% a 40
por cento", afirma Paula Ravasco, responsável
pela pós-graduação em Nutrição em Onco-
logia da Universidade Católica. "É essencial

para um sobrevivente não repetir os erros
do passado. Deve manter uma alimentação
saudável, o peso adequado e fazer atividade
física regular - que nem precisa de ser nada
muito exigente, pode ser marcha acelerada
ou dança", exemplifica.

Passar por uma doença oncológica acaba

por funcionar como o incentivo que faltava

para mudar de vida, em todos os sentidos.

Normalmente, há um antes e um depois que
envolve também a alimentação. É que, a seguir
ao tabaco, a variável comportamental mais

importante para o risco de cancro é o excesso

de peso. "Muitas pessoas, quando terminam
o tratamento, estão mais motivadas para
deixar de fumar, mexer-se mais, alimentar-
-se de forma saudável", nota Catarina Sousa
Guerreiro. E o que é comer saudavelmente?

Feito com amor Aos
três anos, Madalena
já está a passar por
uma recidiva de um
sarcoma. Por causa
da doença da mais
nova da família, todos

passaram a ter uma
alimentação mais
saudável. Pão feito
em casa e gomas à

base de gelatina são

alguns dos truques
aprendidos pelos
pais no workshop
Nutrir por Amor,
promovido pela
equipa de
nutricionistas
do Hospital
de São João

Top mais
Esta é a lista de alimentos que a doutorada
em nutrição Catarina Sousa Guerreiro gosta
de recomendar nas suas consultas (caso
não haja nenhuma patologia ou condição que
obriguem a eliminar algum)



"É ir à origem, escolher os alimentos o menos

processados possível, preferir frutas, legumes
ou cereais pouco refinados."

0 PODER DA DIETA MEDITERRÂNICA
A questão é que nem sempre temos noção dos

erros que cometemos à mesa. Num inquérito
feito aos pacientes atendidos, pela primeira
vez, na consulta de nutrição da Fundação
Champalimaud, chegou-se à conclusão de

que "apenas 20% das pessoas seguem a dieta
mediterrânica", revela Catarina Sousa Guer-
reiro. Sendo que este deveria ser o padrão
alimentar em Portugal, pais das oliveiras,
do bom peixe e do tomate. Além do consu-
mo de frutas e vegetais frescos com fartura,
promove-se o consumo de frutos secos e do
azeite como gordura principal. E os benefícios

estão mais do que provados: redução de risco

cardíaco, de diabetes e de peso, quer ao nível
da prevenção quer na redução do impacto da

doença depois de esta se ter instalado.
Os primeiros trabalhos científicos a da-

rem conta desta relação tão poderosa entre

alimentação e saúde são já do início deste
século. O Programa de Prevenção da Dia-
betes, americano, comparou dois grupos de

pessoas com diabetes tipo 2. Umas pessoas
continuaram a tomar o mais comum dos me-
dicamentos de controlo do açúcar no sangue,
a metformina; e outras passaram a fazer uma
dieta com baixo teor de gorduras satura-
das, açúcar e sal, e ricas em proteína magra,
frutas e vegetais frescos. Conclusão: os que
tomaram metformina diminuíram em 30%
o risco de desenvolverem diabetes, quando
comparado com o placebo. O grupo da dieta
diminuiu o risco em 58 por cento - quase o

dobro, portanto.
Trabalhos mais recentes explicam porquê.

AVITAMINAC

CURA GRIPES

ECONSTIPAÇÕES?

Quando se tem uma

virose, como é o

caso das gripes e

constipações, pouco
há a fazer para

acelerar o processo
de cura atém de beber

muitos líquidos e

repousar. Num estudo

que analisou

o resultado de

29 ensaios clínicos,
envolvendo mais de

11 mil participantes,
concluiu-se

que o efeito era
absolutamente

residual: uma redução
de 8% nos adultos e

de 14% nas crianças,
na duração dos

sintomas, para quem
fazia suplementação

diária com vitamina C.

Ao nível da prevenção,
o impacto é nulo, a

não ser no caso de

pessoas sujeitas
a esforço físico

extremo, em que a

vitamina C pode fazer
a diferença.

Um estudo que acompanhou 25 mil mulhe-
res e foi publicado em dezembro último na
revista Jama, coordenado pelo médico e

investigador da Escola da Saúde Pública da
Universidade de Harvard, Shafqat Ahmad,
mostrou que o segredo reside no poder an-
ti-inflamatório deste tipo de alimentação.
"Descobrimos que a dieta mediterrânica
reduz os níveis de inflamação - um enorme
fator de risco para a doença cardiovascular",
explicou o cientista na altura da publicação
do artigo. "Uma das vias de atuação é atra-
vés da melhoria no metabolismo da glicose,
resistência à insulina e acumulação de tecido

adiposo no corpo." No caso das mulheres
acompanhadas no trabalho, registou-se uma
redução no risco de episódios cardiovascu-
lares de 28 por cento.

A inflamação é um fator crucial em doen-
ças do foro autoimune como a esclerose múl-
tipla, a artrite reumatoide e o lúpus, e vários
trabalhos têm sido feitos de forma a que se

perceba o papel da comida no desencadear da

doença ou de um novo surto. Estas patologias,
complexas, que resultam da combinação de

fatores genéticos e ambientais, categoria na

qual se pode incluir aquilo que comemos, são

um quebra-cabeças para quem as estuda e

trata. De qualquer modo, uma coisa é certa:
a alimentação pode ajudar a mitigar os sin-
tomas, ou, por outro lado, agravá-los.

A DIETA MEDITERRÂNICA

ESTÁ ASSOCIADA

À REDUÇÃO DE RISCO

CARDÍACO, DIABETES

E EXCESSO DE PESO



No Boletim Esclerose Múltipla, publicado
pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múl-
tipla (SPEM), refere-se um estudo no qual
se registou uma redução de 20% na perda
de capacidade física e cognitiva associadas
à doença nas pessoas que seguiam uma ali-
mentação equilibrada, quando comparadas
com pacientes que abusavam das gorduras
saturadas e dos processados. O estilo de
vida saudável também reduz em 50% a pro-
babilidade de sofrerem de depressão, 30%
de sentirem fadiga severa e reduz em 40%
a propensão para a dor.

Um estudo de revisão da Unidade Local
de Saúde do Alto Minho, também referido
na publicação da SPEM, aponta na mesma
direção: "Uma dieta rica em gordura animal,
gordura do leite de vaca, carnes vermelhas,
bebidas açucaradas e açúcares refinados pa-
rece estar associada a um aumento do risco
de esclerose múltipla, levando ao desequilí-
brio da flora bacteriana intestinal que reduz

Tentativa e erro Em 2004, quando
recebeu o diagnóstico de esclerose
múltipla, Luísa Matias sentiu-se
perdida. Foi experimentando vários

regimes alimentares, até que se
ficou pela eliminação do leite e pela
preferência por frutos e legumes

Guia para saber comer

quando está doente
Algumas recomendações dadas pelos especialistas para situações de

patologia. Atenção: estas indicações são genéricas e não têm em conta
características individuais

O Gastrite
*->. Uma das principais causas de gastrite - uma inflamação da paredejj do estômago que pode ter diversas origens -éa presença da bactéria

" H. pylori. Este microrganismo habita normalmente o tubo digestivo,
mas quando se multiplica descontroladamente causa inflamação e dor. Daí

que um dos tratamentos mais eficazes, quando este é o caso, é a toma de

antibióticos. 0 stresse, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o tabaco
também podem acabar em gastrite. Qualquer que seja a causa, em termos
alimentares, a preocupação deve ser reduzir o nível de acidez no estômago.
Isto consegue-se com uma dieta rica em fibras, como maçãs, papas de aveia,
brócolos, cenouras e feijão, e pobre em gorduras. São de evitar alimentos
como o café, chocolate, vinagre, fritos, refrigerantes, pimenta, alimentos
muito condimentados, citrinos e refogados com tomate.

Alguns estudos apontam ainda para o efeito benéfico da ingestão de

probióticos - microrganismos vivos que existem na comida fermentada e
em suplementos. Por exemplo, um trabalho publicado em junho de 2015,
na revista World Journal of Gastroenterology, mostrou que um cocktail de

probióticos, composto por três diferentes estirpes de bactérias, foi bem
tolerado pelo estômago dos ratinhos e que, embora não tenha diminuído a

presença da H. pylori, foi notória a redução da inflamação.

O Diabetes

j^_ Controlar esta doença exige cuidados com a comida, exercício

-^giô físico e medicação. Na realidade, a alimentação de um diabético
deve ser tão equilibrada, variada e completa como a de qualquer

pessoa saudável. Nem sequer faz sentido interditar por completo o consumo
de hidratos de carbono. Estes devem estar presentes nas hortícolas, frutos,
cereais integrais (que lentificam a digestão, o que ajuda a manter os níveis

adequados de glicose no sangue) e leguminosas, que são ricos em hidratos
de carbono e fornecem fibra alimentar, vitaminas, minerais, antioxidantes e

outras substâncias importantes. Um estudo pequeno, feito em 87 pacientes
hipertensos, concluiu que o sumo de couve pode ajudar a regular os níveis
de açúcar no sangue e melhorar a pressão sanguínea, em pessoas com

hipertensão subclínica. Durante o estudo, os participantes beberam 300ml de

sumo de couve durante seis semanas. É claro que também serve se a couve
estiver presente nas sopas e saladas.

O Doença cardíaca

-ySj» Hábitos saudáveis podem atrasar ou até reverter o estreitamento das
D' artérias do coração, prevenindo complicações. À mesa, deve-se dar

preferência aos vegetais, cereais integrais e legumes. Por outro lado,
deve-se limitar a ingestão de gorduras saturadas e das gorduras trans, usar
o azeite como gordura principal para cozinhar e temperar, evitar o sal, beber
sobretudo água. Há muito que se conhecem os efeitos nefastos de uma dieta
rica em gordura, para a saúde do coração. Mas hoje começa a perceber-
se porquê. Num estudo recente da Universidade do Alabama, verificou-se

que em ratinhos com uma dieta rica em gordura, em particular em ácidos

gordos ómega seis, presentes nos óleos alimentares, altera a composição do

microbioma intestinal, o que gera inflamação. Os animais jovens conseguiram
reverter este processo. Já os ratinhos idosos, sujeitos à mesma dieta
altamente calóríca, sofreram deformação do baço, um órgão do sistema
imunitário, o que os impedia de combater a inflamação, tornando-se mais

sujeitos a ataques cardíacos.



a capacidade de absorção dos nutrientes e

causa carência de vitaminas. Estes produtos
contêm ácidos gordos que podem ter um
impacto no processo autoimune." Já uma
alimentação rica em polifenóis (presentes
nas maçãs, frutos vermelhos ou espinafres)
e carotenoides (cenoura, papaia), vitamina D
e 82, selénio, magnésio e zinco parece estar
associada à prevenção da doença e também
à redução dos sintomas.

AS BOAS E AS MÁS BACTÉRIAS

Quando descobriu que tinha esclerose múl-
tipla, Luisa Matias, 40 anos, não sabia nada
disso. Era uma mulher jovem, ativa, de bem
com a vida, e a última coisa de que estava à

espera era confrontar-se com o diagnóstico
de uma doença crónica. "Nos primeiros três
meses não procurei nada, não fiz pesquisas.
Nem sequer percebia bem o que me estava a

acontecer", recorda. Até que se pôs à procura
de informação. Apanhou muitos relatos dra-
máticos, mas também histórias mais positivas
e foi aí que começou a sua saga alimentar.

Experimentou tirar a carne e eliminar o

glúten. Também chegou a estar durante 40
dias num regime crudívoro, exclusivamente
à base de alimentos crus. "Foi muito difícil!",
desabafa. A dada altura desistiu das expe-
riências, mantendo apenas uma restrição: o
leite. "Acabei por perceber que a eliminação
do leite era um elemento comum a todas as

pessoas que tinham conseguido melhorias
através da alimentação. Custou-me muito,
porque em toda a minha vida nunca houve
um dia em que não tivesse bebido leite. E os
substitutos não substituem", conta.

Apesar do sacrifício, Luísa mantém a res-
trição dos produtos lácteos porque, no seu

caso, compensa: menos fadiga, um sono mais

reparador e maior clareza mental, em parte
comprometida pela esclerose múltipla, são

FOI ENCONTRADA

DMA LIGAÇÃO

ENTRE BACTÉRIAS

PRESENTES NA

CARNE E NO LEITE

EA ARTRITE

REUMATOIDE

0 AÇÚCAR CAUSA

HIPERATIVIDADE?

Menos atenção,
grande impulsividade

- a hiperatividade
é um problema que

compromete
o rendimento escolar

e a tranquilidade
familiar. É muito

comum dizer-se que
o açúcar agrava o

comportamento das

crianças. Esta tese

já tem décadas, tal

como já tem vários

anos a conclusão de

que não há qualquer
relação demonstrada.

No entanto, o mito

mantém-se. Tudo uma

questão de expectativa:
se estamos numa
festa infantil, com

20 crianças aos pulos,
aos gritos e às corridas,

tendemos a culpar
as gomas. Quando,
na verdade, se trata

apenas de crianças
a serem crianças.

alguns dos efeitos que sente. "Não sou fun-
damentalista. Se for jantar a casa de alguém
e me servirem lasanha, eu como", ressalva.
O segredo, revela, é tentar manter o equilí-
brio. Quando se sente pior, vinga-se no sushi,
um prato em que só o arroz é cozinhado, e

reforça a ingestão de frescos.
Uma equipa de cientistas da Universida-

de Central da Florida foi ainda mais longe
e encontrou uma ligação entre as bactérias

presentes no leite e na carne de vaca e a artri-
te reumatoide. Na página da universidade, o
autor do artigo publicado na revista Frontiers
in Cellular and Infection Microbiology, Saleh
Naser explica que "os indivíduos que nascem
com uma determinada mutação genética,
quando expostos à [bactéria] MAP, através
do consumo de carne e leite contaminados,
estão em maior risco de desenvolver artrite
reumatoide."

Seja qual for o mecanismo, tornou-se já
evidente que as bactérias têm um papel de-
terminante nas patologias do foro autoimune.
Num estudo de revisão, no qual participou
Catarina Sousa Guerreiro, conclui-se que a

composição do microbiota - a população de
bactérias que habita o intestino - está alte-
rada em pacientes com artrite reumatoide e

que esta diferenciação, relativamente à flora
intestinal dos indivíduos saudáveis, vai au-
mentando à medida que a doença progride.



O poder está na casca
No Instituto de Biologia
Experimental e Tecnológica
testa-se o efeito da casca de

laranja no combate ao cancro

Por outro lado, a dieta mediterrânica, que, é

sabido, contribui para o bom funcionamento
do intestino, influencia de forma positiva a

evolução da artrite reumatoide.

GOMAS FEITAS EM CASA
Nem sempre o que a boca pede é aquilo que
o corpo necessita. E se os pais sofrem agruras
para pôr os filhos a comer brócolos e peixe co-
zido, imagine-se quando a criança está a passar

por um tratamento de quimioterapia, em que
nada sabe bem. "Uma criança entra em estado

de desnutrição mais rapidamente do que um
adulto e se estiver desnutrida torna-se muito
mais difícil suportar os tratamentos, além de

poder vir a ter mais infeções", nota a nutricio-
nista Diana Silva, especializada em Pediatria.

Na consulta do Hospital de São João, os

profissionais controlam o estado nutricional
das crianças e orientam os pais com truques
e recomendações. "É importante a ingestão
de leguminosas, carne e peixe", exemplifica
Diana Silva.

"0 caminho da saúde é viciante"
Luciano Bruno, 38 anos, é nutricionista e ele próprio paciente.
Diagnosticado com espondilite anquilosante, o brasileiro desenvolveu
um regime alimentar que pratica e recomenda aos seus pacientes,
quase todos com doenças autoimunes. Testemunho na primeira pessoa

"Tudo começou aos 30 anos, quando fui diagnosticado. 0 processo foi muito
demorado. Passei por médicos e mais médicos, e ninguém sabia o que eu

tinha. Eu tinha muita dor e às tantas tudo se complicou, com derrames

articulares, fratura de vértebras... A dada altura Já nem sequer conseguia
movimentar-me. Fiz a medicação convencional, à base de anti-inflamatórios e

inibidores do metabolismo do ácido fólico.

Perdi muita massa muscular, muito cabelo. Até que cheguei a um ponto em

que medicação deixou de funcionar e já não me tirava a dor. Nesta fase, o meu
médico decidiu que eu deveria passar a fazer a terapia biológica. Isto para mim
seria um divisor de águas. Nunca vi ninguém começar imunobiológicos e parar.
Seria um compromisso para o resto da vida. Decidi que não queria entrar nisso.

Pedi ao meu reumatologista que me desse o prazo de um ano para eu mudar o

meu estilo de vida e ver que efeito isso teria.
Comecei então a montar uma estratégia alimentar baseada em plantas, baixa

em hidratas de carbono, com jejum intermitente. Cheguei a um esquema que
explico no livro, Reprogramando Seus Genes [editora Poloßooks],
Ao fim desse ano, repeti os exames e verificou-se que eu tinha recuperado
de praticamente todas as lesões. A única que sobrou foram as hérnias de

disco. Mas todos os derrames desapareceram. O meu reumatologista até se

assustou: "O que está a fazer? Quero saber", perguntou-me. Há quatro anos

e meio que não tenho nada. Faço análises e continuo em remissão. Sigo um

esquema alimentar mensal: numa semana faço dieta vegetariana, na outra,

oetogénica vegetariana [rica em gordura, baixa em hidratas de carbono], na

seguinte, baixa em hidratos de carbono e, na última, cetogénica. Não me custa

nada manter este esquema. Consigo fazê-lo em qualquer parte do mundo.

Estou habituado e por isso sei procurar e encontrar opções. Por exemplo, em
Lisboa peço um bacalhau com legumes, e pronto, sem batata é um prato de

uma dieta cetogénica. De manhã, como ovos mexidos, a meio da manhã bebo

um chá. Tudo isto resultou de pesquisas em artigos científicos e de muita

experimentação que fui fazendo comigo mesmo.
Atualmente, o meu grande interesse de trabalho, que corresponde à maioria

das pessoas que me procuram, são os pacientes que, como eu, sofrem de

doenças autoimunes. O objetivo é sempre o mesmo: reduzir
a inflamação, que está na base de todas estas patologias
Há um desequilíbrio na expressão de genes, como o

NFKB, exacerbado em todas as autoimunes. O gene é

o mesmo, a consequência é que é diferente. Na artrite
são afetados os ossos, na colite é afetado o intestino.
À medida que o paciente vai melhorando, vamo-nos
mantendo atentos a aspetos particulares de cada

doença. Por exemplo, no lúpus tenho de ficar atento

ao teor de proteína na urina. Estes pacientes deviam ter
uma alimentação vegetariana. Em doentes com esclerose

múltipla, fazemos suplementação com vitamina D.

Hoje em dia, é possível e está nas nossas mãos controlar

a forma como nos sentimos. Saúde não é o que
herdamos, é o que queremos ter. Eu escolhi o

caminho da saúde. Um caminho que é viciante. ,

Depois de iniciado, nunca mais queremos voltar

para trás. Quem me procura quer o mesmo. Mas
é preciso ter em mente que não basta comer
bem. É preciso também fazer exercício físico

e trabalhar a mente



Pela boca morre o cancro
Apesar de ser difícil fazer estudos que relacionam a alimentação e certas doenças, já há algumas
certezas sobre o que pode efetivamente ajudar a combater os tumores

Durante a fase de

tratamento, o mais

importante é que o

doente consiga comer,

seja o que for, apesar
de todo o mal-
-estar causado pela
quimioterapia. Além dos

enjoos, dos vómitos e

da perda de paladar, é

comum o doente sofrer
de aftas e feridas ao

longo de todo o tubo

digestivo. A nutricionista
Paula Ravasco costuma
recomendar gengibre
(em chá, como tempero
ou até cristalizado)

porque esta raiz tem
propriedades antienjoo.
Os cubos de gelo
também ajudam,

por terem um efeito
anestésico a nível da

cavidade oral. Num
trabalho coordenado

pela investigadora, a

ingestão de agrião de

água mostrou diminuir
os efeitos adversos
da radioterapia,
como a redução das

queimaduras, em
mulheres com cancro
da mama.
Nos sobreviventes de

cancro, é fundamental
manter uma

alimentação variada,
rica em legumes,
proteína animal,
uma vezpordia.com
preferência para o peixe,
frutos secos; nada de

comidas processadas, e

hídratos de carbono em
doses muito moderadas.
Fazer exercício
físico é igualmente
fundamental. Combinar
estas duas intervenções,
a par da eliminação do

tabaco, representa uma

redução de 40% no risco
de recidiva.

PARA DOENTES

ONCOLÓGICOS... E PARA

A FAMÍLIA TAMBÉN

A associação aTTitude
tem como objetivo a

promoção da educação e

da literacia ligada à saúde.
Em 2015, a IPSS lançou o

livro Receitas Deliciosas

para os Doentes Oncoló-

gicos em Tratamento, que
reúne um leque de con-
selhos e conhecimentos

gerais sobre necessidades

específicas de nutrição
durante a quimiotera-

pia, além de 87 receitas

deliciosas de 15 chefes

nacionais.

"0 objetivo foi apresentar

sugestões com base em

ingredientes acessíveis,
mediante orientação
de uma equipa técnico-
-científica que identificou

uma matriz de alimentos
indicados para ajudar os

doentes oncológicos a

recuperar a sua saúde e

bem-estar", explica Rita

Díniz, responsável de

operações da aTTitude.

CREME DE ABÓBORA
pelo chefe henrique sa pessoa

(4 pessoas)

Ingredientes
• 1 kg de abóbora

(de preferência de origem
biológica) cortada em cubos

• 100 g de chalotas picadas
• 60 g de gengibre ralado
• 20 g de cebolinho picado
• 1,2 1 de caldo de legumes

fresco (cenoura, aipo, cebola)
•20 ml de azeite

Modo de confeção
Num tacho largo aquecer
ligeiramente o azeite, junte a

abóbora e salteie durante três

a quatro minutos. Adicione

as chalotas e o gengibre e

salteie durante mais dois a três

minutos. Cubra com o caldo de

legumes, previamente aquecido
e ferva em lume brando durante
10 a 12 minutos, até a abóbora

ficar bem cozida. Triture a sopa.
Sirva a sopa com cebolinho e

um fio de azeite.

SALMÃO COM CROSTA
DE CITRINOS
E PURÉ DE FEIJÃO
pelo chefe mlguel castro
e Silva

(4 pessoas)

Ingredientes
• 4 lombos de salmão com pele
• 80 g de pão ralado
• 20 g de alho picado
• raspa de uma laranja

edeum limão
• 30 ml de azeite
• duas latas grandes de feijão

branco
• 20 g de suplemento calórico

em pó
•50 ml de nata culinária

•noz-moscada,saL

Modo de confeção
Para a crosta, misture o pão
com alho e as raspas e ligue
com um pouco de azeite. Sele
o salmão numa frigideira. Vire,
cubra com a crosta e leve ao

forno a 180 graus, por 3 a 5
minutos. Para preparar o puré
de feijão branco, escorra o

líquido do feijão e passe num

passe-vite. Aqueça num tacho
e envolva o suplemento e as
natas. Tempere com sal e

noz-moscada.



Madalena tem três anos e já é a segunda
vez que enfrenta um tratamento de oncologia.
Era uma bebé de seis dias quando surgiram
os primeiros sinais de que algo de anormal se

passava. Com um mês e meio veio o diagnóstico
de tumor maligno. O sarcoma foi logo atacado

com a "artilharia pesada" e a doença recuou.
Até ao verão passado.

A mãe, Elisabete Silva, sabia que manter a

filha bem nutrida seria essencial numa altura

em que o seu pequeno corpo teria de enfrentar

novo combate. Além das consultas de nutri-

ção do Hospital de São João, onde Madalena
é seguida, Elisabete frequentou ainda um
workshop, Nutrir por Amor, destinado a fami-

A RAIZ DE GENGIBRE

TEM UM PODER ANTI

-ENJOO. PODE SER ,
USADA PARA FAZER CHA

00 PARA TEMPERAR

liares de crianças com cancro. "A alimentação
não cura, mas ajuda ao bom tratamento", su-
blinha Diana Silva. "Os pais estão sensibilizados

para a importância da dieta, mas muitas vezes
têm dificuldade, nem sabem bem cozinhar",
conta a nutricionista.

Elisabete olha para a filha, para a sua ener-

gia e boa disposição sempre que o desânimo

ameaça instalar-se. "É uma lutadora!" Por ela

e para ela, toda a família, em que se inclui o pai
e o irmão pré-adolescente, alterou a relação
com a comida. "Há muitos mitos, como, por
exemplo, o de que o açúcar alimenta as células

cancerígenas", sublinha Elisabete Silva. Mas

o que importa é manter o equilíbrio: evitar o

consumo exagerado de doces. "Aplicamos a

mesma regra ao nosso filho mais velho, que
a princípio protestou um bocadinho", admite.

Hoje em dia, comem gomas feitas em casa,

a partir de gelatina, baniram os processados,
têm cuidado com a quantidade de pão que in-
gerem, que mesmo assim passou a ser caseiro,

compram mais peixe congelado, por causa do

risco das contaminações, e os vegetais são, em

geral, de origem biológica. No final, todos ga-
nham. "No dia a dia é inevitável ficarmos com

pouco tempo livre, mas a pressa não resolve

nada e a doença da Madalena obrigou-nos a

mudar", conta. E se a Madalena consegue, todos

devemos conseguir. l'l ssa@visao.pt








