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Sobre as fotografias P&B 
deste livro 

As fotografias P & B que constam neste livro foram produzidas em 
maio de 2004 por jovens assistidos pela Associação Beneficente São Ma
rinho, nos arredores do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, como parte 
do Projeto Oficina Sensibilizando o Olhar, sob a coordenação de Ana 
Paula Amorim. As fotos foram feitas pela técnica do pinhole, utilizando 
como máquina fotográfica latas de leite de alumínio recicladas. 

O nomepinhole, inventado pelo cientista escocês David Brewster, é 
formado por duas palavras inglesas, e literalmente significa "pino" {piri) 
e "furo" iholê). A fotografia pinhole é provavelmente a técnica fotográfi
ca mais antiga do mundo. A câmera pinhole é uma caixa com um furo 
de um lado e filme ou papel fotográfico à frente, e pode ser construída 
com qualquer material, desde uma lata, caixa de madeira, concha, etc. 
Nesse projeto, que registrou atividades da Oficina da Semente, as "má
quinas" artesanais foram construídas com latas de leite pelos próprios 
jovens, que aprenderam sobre o princípio do processo fotográfico, além 
de saber como fotografar e revelar os negativos em laboratório. 
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Prefácio 
Muito se tem especulado sobre a origem da vida em nosso mun

do. A parte das discussões sobre o assunto, não podemos esquecer que, 
quaisquer que sejam as descobertas bioquímicas, é o alimento a verda
deira origem da vida. 

Os primeiros carboidratos formados, assim como os lipídios e as 
proteínas, constituíram-se na verdadeira origem da vida e permanecem 
como seus fiéis mantenedores. Assim, quanto mais estudamos os ali
mentos, mais nos aprofundamos no conhecimento da saúde e da vida. 

Ao longo dos tempos, o homem aprendeu e desaprendeu a lidar 
com sua comida. Desde tempos imemoriais, quando a refeição era um 
evento inusitado (sendo vital o armazenamento de gordura e proteína), 
passando pela conquista da agricultura e pelo domínio da criação de 
animais para abate, até os dias de hoje, quando há o predomínio de 
alimentos industrializados, verificaram-se avanços e retrocessos. 

N o abuso da alimentação carnívora concentra-se a base etiológica 
de diversas doenças, incluindo câncer intestinal e doenças cardiovascula
res. C o m intestinos de extenso comprimento, não estamos aparelhados 
adequadamente para o consumo de tecido animal, que tem produção 
de toxinas muito elevada, especialmente das poliaminas derivadas da 
decomposição proteica. Além disso, no preparo das carnes, são forma
das substâncias muito tóxicas, como acrilamida e nitrosaminas, todas 
reconhecidamente cancerígenas. 

A ingestão maciça de comidas de preparo rápido, internacional
mente conhecidas como fast food, é um fator predisponente para a obe
sidade e para a diabete, conforme foi definitivamente comprovado em 
estudos científicos, em especial o publicado em 2005 no prestigioso 
jornal científico The Lancet. Aliás, é uma constatação epidemiológica a 
relação entre fastfood e doenças cardiovasculares: à medida que culturas 
que não tinham esse hábito e passaram a tê-lo inadvertidamente, a in-
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cidência desse tipo de doença aumentou. O aumento do aparecimento 
desse grupo de doenças nas estatísticas é uma questão de tempo, da 
mesma maneira que aconteceu no Japão e em outras culturas que só 
mais recentemente aceitaram essa alimentação (ao menos em parte). 

N a alimentação industrializada, mesmo considerando os alimentos 
vegetais, ocorre a adição de inúmeros produtos que, visando conservar o 
alimento, acabam por trazer riscos à saúde, por se tratarem de substân
cias estranhas ao nosso organismo. E o caso, por exemplo, dos conser
vantes ácido benzóico e formaldeído, e dos diversos corantes utilizados, 
muitos com grande potencial carcinogênico. 

Resta-nos analisar a alimentação à base de vegetais, considerada a 
mais saudável. N a verdade, diversos estudos sobre a prevenção do cân
cer publicados na última década mostraram que os principais inibidores 
do câncer são as vitaminas e os nutracêuticos encontrados nos vegetais. 
Entre os principais, estão o ácido fólico e os carotenóides. A avaliação de 
numerosos voluntários — em alguns casos, por mais de 12 anos - mos
trou que aqueles que consumiam maiores proporções desses nutrientes 
(ácido fólico e carotenos) apresentaram mínima incidência de câncer. 

É sabido que o cozimento desaproveita muitos nutrientes, em espe
cial aqueles mais sensíveis ao calor. E o caso das vitaminas lipossolúveis, 
as vitaminas A e D , que se decompõem bem abaixo dos 100°C. Algumas 
vitaminas do complexo B também são destruídas pelo calor, como a tia
mina. Proteínas podem ser desnaturadas pela ação do calor e pela adição 
de ácidos, como limão e vinagre. Por tudo isso, a busca da racionalização 
no preparo do alimento tem sido despertada novamente. Que ótimo! 

Neste livro, o colega Alberto Gonzalez nos traz de volta o conhe
cimento que precisávamos incluir em nossa vida: a utilização dos ali
mentos vegetais in natura, ou seja, sem sofrer processos de industriali
zação ou cozimento. A vantagem nutricional é nítida, posto que, como 
já falamos anteriormente, o preparo pelo calor desperdiça muitos dos 
nutrientes. A retirada da casca, em alguns casos, implica também em 
perda de importantes parcelas do alimento. N a película da laranja (a 
parte branca) encontram-se altos teores de vitamina C e do bioflavo-
nóide hesperidina, por exemplo. Ao arrancarmos essa película, estamos 
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empobrecendo o alimento. Quem já comeu pepinos sem casca sabe que 
a digestão fica prejudicada. N a casca, encontram-se enzimas que, nesse 
caso, auxiliam a digestão do alimento. 

O doutor Alberto Gonzalez é uma versão moderna do Quixote, 
porém com alto preparo científico, obtido em suas pesquisas e pós-gra
duações, inclusive fora do Brasil. Sua preocupação com o bem-estar das 
pessoas é a pura essência do que deve ser a Medicina: uma ciência a ser
viço da mais ampla parcela da humanidade. Disseminando seu conhe
cimento entre nós, ele presta um inestimável serviço a todos, ensinando 
o preparo e a utilização dos alimentos tal e qual eles se apresentam na 
natureza. Nada poderia ser mais natural. 

Para os chineses milenares, a saúde está em pratos coloridos; para 
os hindus, a saúde começa e acaba na boca. Seja qual for o provérbio 
adotado, é impossível pensar em Medicina sem concentrar muita aten
ção na alimentação. Você é o que você come; portanto, comer bem e 
aproveitar melhor os nutrientes é saúde. E vida. 

Parabéns ao doutor Alberto Gonzalez por seu trabalho e pelo con
vite que nos faz à saúde, ainda mais neste momento em que a civilização 
moderna parece cada vez mais inebriada pela comida pronta, enlatada, 
pelas frituras e biscoitos ricos em gordura hidrogenada que, soturna e 
lentamente, abrem-nos inúmeras portas para a doença. 

Cél io M e n d e s 
Farmacêutico e bioquímico com especialização pela U F R J , 

membro da American Association for the Advancement of Science, 
membro fundador do Instituto de Medicina Ortomolecular do Rio de Janeiro ( I M O - R J ) , 

autor do Guia terapêutico para suplementação nutricional e Medicina ortomolecular 



Apresentação 
Pode não parecer, mas raras são as chances de um professor univer

sitário da área de saúde trazer suas opiniões até o domínio público. De
votamos uma disciplina quase religiosa à ciência e seguimos um código 
de ética muito rígido. Tudo o que fazemos ou falamos deve estar ratifi
cado por instituições de respeito, que tenham comprovado em animais 
de laboratório e em ensaios clínicos determinada manobra terapêutica. 

Para tanto, passamos anos de nossas vidas dentro de laboratórios, 
estudando fatos concretos da literatura médica, fazendo e refazendo ex
perimentos científicos, na tentativa de elucidar processos que desen
cadeiem ou que possam curar doenças. Alguns de nós nos tornamos 
professores, após dedicarmos décadas de nossas vidas a uma área de 
conhecimento, e, muitas vezes, seguimos a carreira docente mantendo-
nos ativos no processo criativo da ciência. 

A soma de todo esse trabalho é chamada de produção científica, 
e inclui nossa "memória": artigos científicos como autor ou como co
laborador, capítulos de livros, visitas a congressos, teses de mestrado 
e doutorado, consultorias, participação em bancas de defesa de tese e 
muitas outras atividades; entre elas, novos cursos e aperfeiçoamentos. 
Se algum leitor quiser saber meu perfil científico, por exemplo, bas
ta procurar o sistema Lattes do C N P q , ou procurar na internet por 
"Gonzalez AP e Microcirculation": em segundos surgirão dezenas de 
artigos e outros tipos de publicações, que representam dez anos de 
trabalho intenso. Mas todo esse trabalho é como um grão de areia na 
beira de uma grande praia; essa praia seria a área de conhecimento da 
Fisiologia de órgãos e sistemas ou Micro circulação, à qual me dediquei 
por uma década. 

O número de artigos publicados sobre essa área, nesses mesmos dez 
anos, por colegas de trabalho do Brasil e do exterior, é exorbitante. E, 
se fizermos uma pesquisa sobre os artigos científicos de todas as áreas 
do conhecimento científico nesse tempo, estaríamos falando de todas 
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as praias do mundo. Dez anos de trabalho dedicados à pesquisa são um 
grão de areia nas praias de todo o mundo da ciência! 

Esse número aumenta mais a cada ano. Vivemos uma explosão 
do conhecimento humano, maior que em qualquer período da história 
da humanidade, alavancada por métodos sofisticados e pela ferramenta 
revolucionária da informática. Após alguns anos de estudos em livros e 
em artigos científicos, agora com o apoio dos computadores, e princi
palmente com muita prática com os liqüidificadores e processadores, 
cheguei a este livro inédito, que preconiza métodos culinários inovado
res. C o m isso, mantenho meu trabalho criativo — e científico — dentro 
da Medicina. 

A maior dádiva que a ciência me ofereceu foi a possibilidade de ser 
professor. Certa vez, D o m Pedro II afirmou: "Se eu não fosse imperador, 
desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que dirigir 
as inteligências e preparar os homens do futuro'. Nobreza à parte, aprendi 
recentemente que o bom professor não é o que detém mais conheci
mentos, mas aquele que consegue passar esses conhecimentos para um 
maior número de pessoas. 

Além da docência regular, desenvolvi, na cátedra universitária, 
projetos de iniciação científica, uma atividade importante na vida do 
docente, pot ser iniciadora de futuros cientistas. E importante pela 
grande responsabilidade que abrange, pois estará em nossas mãos, 
além do treinamento em protocolos, métodos, técnicas, pesquisas de 
campo, leitura de artigos e estatísticas científicas, o mais valioso de 
todos os ensinos: a ética. 

Reside aqui o início de um trabalho que traz em si uma aborda
gem evolucionista. N o exercício da docência em Fisiologia, venho me 
dedicando a ensinar o funcionamento perfeito dos sistemas neural, car
diovascular, respiratório e digestório. Mesmo no ciclo básico, já intro
duzimos aos alunos noções de algumas enfermidades básicas, para que 
possam entender como a coisa sai do normal para tornar-se doença. 

O que se torna questionável na atual forma do exercício da docên
cia em Medicina é que semestres adiante os alunos terão em mãos um 
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formidável arsenal de medicamentos e equipamentos de alta tecnologia 
diagnostica e intervencionai, que os habilitarão a desmantelar, inter
romper, suprimir e mutilar as perfeitas rotas metabólicas e os sistemas 
fisiológicos que foram ensinados no ciclo básico. Não há sequer uma 
menção, no ciclo clínico, de como fazer o regresso ao estado de saúde 
pela recuperação da fisiologia e do metabolismo normais. 

A prática alopática cristaliza-se mais adiante na vida profissional, 
por intermédio de uma fiel e abrangente parceria estabelecida entre a in
dústria farmacêutica e a de prestação de serviços médicos. Está represen
tada em diversos níveis: pesquisa experimental em animais, terapêutica 
exploratória em voluntários saudáveis, testes em pacientes selecionados, 
e testes em mais duas fases de pacientes, até que novos medicamentos 
sejam aprovados. 

Os custos de pesquisa e de desenvolvimento de cada molécula ou 
princípio ativo, uma pequena parte da natureza que estará concentrada 
em um comprimido, são de aproximadamente 800 milhões de dólares. 
Somente uma de cada dez mil moléculas pesquisadas chegará ao merca
do. Mesmo assim, a indústria farmacêutica viu seu faturamento anual 
aumentar de 6,18 bilhões de dólares para 10,3 bilhões de dólares entre 
1994 e 1998. Pode-se facilmente concluir que existe grande prosperi
dade nos meios médicos e industriais em que essas quantias circulam. 
Infelizmente, o mesmo não se aplica aos que estão doentes, do outro 
lado do mundo e do balcão, sem dinheiro para comprar remédios. 

Formam-se, então, vínculos duradouros entre os representantes da 
indústria de medicamentos e os grupos médicos envolvidos nas mencio
nadas pesquisas. N o Brasil, essa cumplicidade se estabelece na segunda 
e terceira fases da terapêutica exploratória, quando os efeitos colate
rais ainda não são plenamente conhecidos. Exemplos drásticos são o do 
Vioxx® e do Celebra®, que foram trazidos ao país com grandes honras, 
na forma de antiinflamatórios sem efeitos gastrointestinais, mas prova
ram, após anos de uso em milhões de pacientes, ser capazes de dobrar os 
riscos de infarto do miocárdio e de acidentes vasculares cerebrais. Defi
nitivamente, uma triste situação para os que estão doentes e só podem 
contar com remédios que, além de caros, são perigosos. 



Apresentação 

Documentos de grandes empresas de medicamentos foram revela
dos, deixando claro que essas multinacionais detêm os conhecimentos 
da cura da maioria das doenças por métodos naturais ou "fisiológicos", 
mas obstruem de forma sistemática a divulgação destes. A revelação de 
seu conteúdo colocaria em cheque o uso da maior parte dos medica
mentos conhecidos. 

C o m esse e outros argumentos devidamente comprovados, o dou
tor Mathias Rath, médico e cientista, pioneiro no campo da prevenção 
das doenças cardiovasculares e colega de Linus Pauling, havendo criado 
com ele a Medicina Celular, depositou em 15 de junho de 2003 , junto 
à Corte Criminal Internacional em Haia, uma ação contra a indústria 
farmacêutica e seus investidores, sob as acusações de comércio interna
cional da doença e crimes que envolvem a promoção da escalada em 
direção a uma guerra mundial. 

N a verdade, a indústria de medicamentos detém, mas bloqueia de 
forma sistemática, o conhecimento para a prevenção e cura das mais di
versas doenças, substituindo as terapias naturais, não patenteáveis, poi 
terapias sintéticas patenteáveis, e portanto lucrativas. 

O conhecimento da prevenção e da cura das mais diversas doen
ças j á está disponível ao domínio público. O que acontece é que esses 
recursos não são utilizados: muitos são considerados por demais sim
plórios, outros são vistos como obsoletos, e algumas práticas são até 
condenadas, embora sejam eficientes e completamente desprovidas de 
complicações ou de efeitos colaterais. 

Já existe, no entanto, uma nova consciência, veiculada pela própria 
diretoria e coordenação de diversos cursos e faculdades de ciências da 
saúde no Brasil e no mundo, de que os conhecimentos do curso básico 
podem ser levados com um máximo de aplicabilidade prática ao aluno 
de graduação, de forma protocolada, e portanto científica, facilitando 
uma possível "volta às origens" com base acadêmica, o que seria o ide
al. As universidades vêm tornando-se os maiores aliados de uma nova 
tomada de consciência, na qual os medicamentos alopáticos devam ser 
utilizados apenas na dose e na hora apropriadas. 
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O estudo de moléculas sintetizadas pela natureza não envolve regis
tro de patentes, e, portanto, não interessa à indústria de medicamentos. 
É justamente nas comunidades acadêmicas que os estudos que envolvem 
essas moléculas podem se desenvolver, e onde as soluções para a maioria 
das doenças podem vir à tona, conforme o desejo do voluntarioso dou
tor Rath e de um sem fim de simpatizantes ao redor do mundo. 

Nesse contexto insere-se a proposta da qual este livro é apenas um 
"aperitivo": conduzir à mesa de refeições, de forma diária e permanente, 
os maiores veículos da cura. Compreendam, meus colegas de cátedra, 
que este pequeno esboço é um convite a uma nova reflexão. Percebo que 
serão necessários muitos anos de pesquisas, muitos mais que os men
cionados, até que os conhecimentos aqui vislumbrados tornem-se parte 
integrante do processo de prevenção e tratamento de doenças. 

Considera-se assim depositado, com muita honra, este grão de 
areia, que se juntará a muitos outros, quem sabe de alunos do projeto 
de iniciação científica, para fazer parte de uma nova praia de conheci
mentos: a Medicina integrativa. 



Os princípios deste trabalho 
1 - Embora de potencial terapêutico indiscutível, nada do ex

posto neste livro constitui tratamento médico. Para aque
les que necessitam de padrões individualizados de nutrição, 
jejuns e complementos de ervas medicinais, aconselha-se o 
acompanhamento por autoridade médica e nutricional an
tes, durante e após os mesmos. Embora nossa equipe possa 
acompanhar reajustes fisiológicos quando da adoção das prá
ticas da culinária crua, não nos responsabilizamos por con
seqüências nocivas de compra ou preparo inadequados dos 
alimentos. 

2 - Este livro detalha apenas dois dos alimentos fundamentais 
do corpo: comida e água. É importante saber que os alimen
tos ar, luz do sol, exercício físico, descanso e meditação não 
são objeto deste texto, embora sejam mencionados de forma 
constante. 

3 - A culinária dos alimentos crus e orgânicos é mais nutritiva, 
mais saborosa e mais bonita aos olhos que a dieta contemporâ
nea, seja ela de botequim ou de um restaurante cinco estrelas. 
Se a dieta crua estiver monótona, insípida, ou se seu praticante 
estiver desarmonizado, algo deve estar necessitando de corre
ção, um dos objetivos deste livro. 

4 - A mensagem é dirigida não àqueles que querem "comer para 
viver" ou "viver para comer", mas aos que, por intermédio 
dos alimentos oferecidos pela natureza terrena, buscam for
tificar e harmonizar o corpo, permitindo assim uma aproxi
mação mais fácil com a natureza divina. 

5 - A aquisição e a incorporação dos hábitos alimentares sem quí
mica e sem sacrifício animal representam apenas parte do pri
meiro dos sete passos na caminhada para a paz: a paz com o 
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corpo. De acordo com a tradição secular essênia, os sete passos 
para a paz são: 

1) Paz com o corpo 
2) Paz com a mente 
3) Paz com a família 
4) Paz com a comunidade 
5) Paz com a cultura 
6) Paz com a ecologia (a mãe terrena) 
7) Paz com o Pai Celestial 

6 - Embora vegetariano, vegano e crudivorista, o autor deste livro 
não exclui ou vê de maneira preconceituosa qualquer pessoa 
de hábitos onívoros, pois ele mesmo já pertenceu a esse grupo 
alimentar. 

7 - Sendo médico e professor de Medicina por profissão e vo
cação, o autor não exclui ou vê de maneira preconceituosa 
qualquer colega médico ou docente que aplique tratamentos e 
conhecimentos à base de drogas alopáticas. 

8 - Este livro não proclama nenhum tipo de dieta em espe
cial, com fórmulas e números , mas u m a modif icação éti
ca e culinária de quase todos os al imentos e pratos que 
conhecemos. Objetiva-se, antes de tudo , que as pessoas 
reencontrem irradiação de luz e fartura de nutrientes em 
um meio alimentar contemporâneo extremamente árido e 
debilitante. 

9 - O praticante ou divulgador desta mensagem, como agente de 
saúde informal, pode ser de qualquer profissão, religião, classe 
social, idade ou nível educacional. Exige-se apenas que aquele 
que aplica estes princípios alimentares, a quem quer que seja e 
de que forma seja, deva estar em pleno exercício dos mesmos, 
para que não caia em contradição. 

1 0 - Qualquer leitor pode envolver-se com a divulgação dessas re
ceitas, com a produção e a distribuição de víveres, com a cria
ção de novas receitas e com o acompanhamento de famílias, 
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bastando, para isso, aliar-se a uma rede. A forma de organi
zação em rede preconiza a distribuição de energia e matéria, 
geração de fartura e prosperidade para todos, e não o acúmulo 
de dinheiro por alguns. 





CAPÍTULO 1 

A moderna 
maneira antiga 

Neste exato momento, milhares de livros, vídeos, discos, páginas 
de papel e páginas virtuais são publicados ao redor do mundo, em mí
dia impressa ou eletrônica, em uma impressionante variedade de temas, 
desde livros pragmáticos, que se destinam a ensinar ramos específicos 
da ciência, até os mais esotéricos. E ainda existe muito a ser publicado. 
Todo esse material dedica-se - mesmo que alguns autores assim não o 
queiram - à busca da verdade. 

Hoje vivemos o ocaso do cartesianismo, uma era que dura séculos 
e que preconiza que a natureza pode ser medida, pesada, analisada, sub
jugada e até mesmo destruída em nome do "progresso da humanidade". 
Os custos altos dessa prática são percebidos por todos em nível global: 
destruição do solo fértil, poluição e escassez de água potável, poluição 
do ar atmosférico, alterações climáticas, guerras, fome, miséria, doenças 
humanas e do mundo animal, extinção de espécies no plano microscó
pico e macroscópico, desenvolvimento de mais e mais drogas biocidas 
e modificações genéticas absurdas, totalmente destituídas da mais ele
mentar observação da natureza. Apesar de podermos contar com todos 
os elementos da tecnologia moderna para nosso conforto, trazidos pelo 
mesmo cartesianismo, é difícil encontrar quem leve uma vida confortá
vel de fato nas grandes aglomerações humanas. 

Referências históricas, arqueológicas e antropológicas são úteis na 
busca de povos que tenham se aproximado dessa verdade. Grandes cul
turas, como a romana e a grega, apesar de haverem atingido um apogeu 
geopolítico, cultural e artístico, desfiguraram-se e entraram em deca-



Lugar de Médico é na Cozinha 

ciência, justamente pelo fato de haverem apostado na dominação como 
forma de poder. Mesmo a atual hegemonia bélica, alimentar e farmaco
lógica americana já dá sinais de falência dentro de suas próprias bases. 
E muitos são os exemplos de auge e queda de impérios na história da 
humanidade. 

Vestígios comuns de ensinamentos remotos da Antiguidade são en
contrados nas culturas da Pérsia, Egito, índia, Tibet, China e Palestina. 
Existem raras, porém felizes, descrições de povos que puderam harmonizar 
economia sustentável, ligação profunda com a natureza e com o plano divi
no, como os incas, os tupis e os guaranis, os hunzas do Tibet, e outros. Não 
se sabe mais desses povos porque não foram "ricos" ou "poderosos" segundo 
os padrões históricos cartesianos. Como eram (e ainda são) praticantes da 
paz e da igualdade, foram dominados de forma truculenta por outros povos 
muito agressivos, militarizados, de pouca longevidade e estratificados hie
rarquicamente. Os traços predominantes nessas culturas auto-sustentáveis 
eram (e ainda são) a simplicidade, a saúde e a longevidade. 

Os essênios 
Nada impressiona tanto como a redescoberta, na região de Qumran, 

perto do Mar Morto, da cultura dos essênios, descrita nos chamados 
Manuscritos ou Pergaminhos do Mar Morto. O encontro dos manuscri
tos, sua tradução e a descoberta dos sítios arqueológicos de Qumran já 
são considerados a maior descoberta arqueológica do século XX. Nesses 
documentos de mais de 2 mil anos e nas escavações foram obtidos deta
lhes da vida desse povo ancestral do mundo ocidental. 

O povo essênio habitou a Terra durante séculos antes de Cristo, 
conviveu com um Jesus vindo de Nazaré, e desapareceu setenta anos 
após a crucificação Dele, sob a mão de ferro do Império Romano. Plí
nio (23 a 79 d . O ) , o naturalista romano que conviveu com os essênios, 
definia-os como "uma raça por eles próprios, mais notáveis que qualquer 
outra no mundo". 
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Suas comunhões, simples e objetivas, mas profundas e diárias, 
permitiam um contato, antes da alvorada, com os anjos terrenos de 
cada dia, a partir do sábado: da Mãe Terrena, da Terra, da Vida, da 
Alegria, do Sol, da Água e do Ar. Dedicavam suas manhãs ao trabalho 
de plantar e colher trigo, gergelim e frutas do deserto, e preparar pão 
e mosto de uvas. Ao meio-dia, faziam contemplações dos sete níveis 
da Paz, uma para cada dia da semana: paz com o Pai Celestial, com a 
Mãe Terrena, com a cultura, com a humanidade, com a família, com 
a mente e com o corpo. Andavam em grupos de treze, sendo um o 
mestre ancião e doze os discípulos, dos quais três eram os iniciados, 
mais próximos ao mestre. 

As ceias seguiam um ritual sumário de partilha do pão, do mosto 
de uvas e de outros alimentos vegetais que estivessem sobre a mesa, re-
cém-colhidos dos campos. Os essênios eram vegetarianos crudivoristas, 
que rejeitavam qualquer alimento "queimado, congelado ou apodreci
do", e praticavam regularmente o jejum, justificando essas práticas com 
um notável conhecimento de fisiologia humana. Antes de recolherem-
se, comungavam com os anjos celestiais de cada noite: da Vida Eterna, 
do Trabalho Criativo, da Paz, do Poder, do Amor, da Sabedoria e do 
Pai Celestial, pois já prenunciavam modernas técnicas em Medicina 
psicossomática, nas quais o sono é reparador do plano subconsciente. 
U m a comunhão pela manhã, uma contemplação ao meio-dia e outra 
comunhão à noite, para cada dia da semana, configuravam catorze co
munhões e sete contemplações. Em conjunto, essas comunhões sintoni
zavam seus corpos, mentes e espíritos com as forças da Natureza e com 
o Universo infinito e místico. 

Embora vivessem às margens de praias e rios, fora das cidades grandes 
ou pequenas, no setor mais longínquo do deserto da Palestina, a 400 me
tros abaixo do nível do mar, onde as temperaturas atingem 40°C durante o 
dia, eram agricultores e arboricultores como não se conhece na história da 
humanidade. Transformavam as areias do deserto em pomares de fertilida
de e tinham produção abundante com relativamente pouco trabalho. Ger
minavam as sementes do trigo e do gergelim para o preparo dos alimentos. 
Aboliram a escravidão antes de qualquer povo da Terra e, por causa da gran
de fartura de alimentos, tudo dividiam e não conheciam fome, doenças ou 
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miséria. Não existiam ricos e pobres, sendo isso considerado por eles uma 
aberração. Os reis (ou chefes tribais) eram homens de idades inconcebíveis 
para os dias atuais. Era voz corrente que eles possuíam força e resistência 
extraordinárias. Viviam em paz com os povos vizinhos, seja porque sempre 
tinham mais a oferecer, seja porque nada tinham a cobiçar. 

Poucos se aventurariam a viver em um local de tão inóspitas condi
ções. Diz sobre os essênios Eduard Schuré, autor de Os grandes iniciados: 

Às margens do Mar Mor to , salgadas e oleosas, que matam tanto quanto 
banham, sobre os seixos de suas áridas praias, somente se encontram 
peixes mortos e esbranquiçados esqueletos de pássaros. Apesar disso, a 
superfície dessa massa líquida, de cor lápis-lazúli, é u m espelho mágico. 
M u d a incessantemente de aspecto, como u m camaleão. Sinistro e 
cinzento durante a tempestade, abre ao sol o l ímpido azul de suas 
profundezas e reflete, em imagens fantásticas, as colossais arquiteturas 
dos montes e o jogo das nuvens. E o lago da morte transforma-se 
no lago das visões apocalípticas. Compreende-se por que os essênios 
escolheram para retiro o mais longínquo extremo do lago, o qual a 
Bíblia chama de " M a r Solitário". E m - G a d d i é u m terraço semi-circular 
situado ao pé de u m a escarpa de 300 metros sobre a costa ocidental 
da Asfáltida, junto aos montes de Judá . N o primeiro século de nossa 
era, viam-se as moradas dos terapeutas construídas com terra seca. E m 
u m estreito barranco, eles cultivavam o gergelim, o trigo e a videira. A 
maior parte de suas existências passavam entre a leitura e a meditação. 

Sabiam produzir toda a sorte de instrumentos para escrita, culinária 

e agricultura. Encontraram-se relíquias de instrumentos musicais e práti

cas artísticas. O sábado, um dia especial, começava na noite de sexta-feira 

e era dedicado ao estudo, à discussão, ao entretenimento de visitantes e à 

música. Estudavam com afinco as ciências da cura com plantas medici

nais, a educação e a astronomia. Mas não se encontraram nas escavações 

de Qumran, que ainda estão em andamento, quaisquer tipos de armas. 

A suposta "guerra" com os romanos foi o confronto do povo mais bélico 

do mundo antigo com o mais inocente e pacífico. O dinheiro encontrado 

- moedas persas, gregas, romanas e hebraicas — não era usado. Quando 

um estrangeiro quisesse conviver com a irmandade essênia, deveria deixar, 

junto com o dinheiro, outros bens materiais que lá nada valeriam. 
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O estudo dos Pergaminhos do Mar Morto foi concluído em 

2 0 0 4 . Segundo os arquivos do Instituto de Antiguidades de Israel, a 

leitura das escrituras e a confecção de novos pergaminhos absorvia 

grande parte das atividades de um essênio, junto à agricultura e às 

práticas de purificação, há pelo menos 2 .100 anos. O que diferia, 

no entanto, era a forma de interpretar essas escrituras: por um lado, 

eles harmonizavam seu conteúdo com as leis da consciência humana 

e da natureza; por outro, sempre consideravam os fatos e as circuns

tâncias da época e do ambiente nos quais eles foram escritos. Essa 

abordagem também levava em conta o grau de evolução e o entendi

mento do povo ao qual um determinado mestre estivesse dirigindo 

sua mensagem. 

Perguntará o leitor: por que um médico, autor de um livro sobre 
culinária viva, por assim dizer "uma prática de vanguarda", estaria basean
do-se em informações que remontam a povos tão antigos? 

A resposta é que os essênios estão na memória genética, cul
tural e espiritual da humanidade, e, particularmente, do Ocidente 
judaico-cristão. Sendo assim, estão em minha própria memória. Eu 
sei, assim como o leitor sabe, que em algum momento de nossa 
existência como espécie, fomos capazes de viver de maneira comu
nal, al imentando-nos de acordo com a lei da natureza, plantando, 
colhendo e repartindo de forma consciente, germinando sementes 
em vez de cozinhá-las, e dispensando o uso da carne. Os essênios, 
com seu exemplo vivo, deram um significativo passo na evolução do 
Homo sapiens. Houve reação do poder constituído, e a guerra contra 
os judeus, promovida pelo Império Romano , dispersou, com grande 
violência, a iniciativa histórica da qual Jesus foi o líder político e 
espiritual, e que, se ganhasse força, teria conduzido a humanidade 
rapidamente ao encontro do Homo consciens. 

Os essênios eram uma tribo de judeus da qual veio Jesus. Ser 
cristão ou judeu significa relacionar-se com a tribo de Jesus, seja ideo
logicamente ou por consanguinidade. Mencionando ainda Eduard 
Schuré: 
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O conhecimento hermético que diz "o que está embaixo é como o que está no alto" 
traduz-se na oração ensinada por Jesus Cristo, "assim na terra como no céu", estando 
embutido no significado da estrela de Davi. 

Nasc ido em Nazaré, filho de Mar ia e de José, e pr imo de João Batista 
(todos judeus essênios), Jesus, O Nazareno, foi iniciado na tradição 
profética de Israel em consonância com os Magos da Babilônia e de 
Hermes , sobre o Verbo Solar. D i a e noite, o predestinado essênio lia a 
história de Moisés e dos profetas, obtendo consciência de sua missão, 
por meio da meditação e da i luminação interior nele enaltecida. Após 
o batismo nas águas do Jordão, pelas mãos de João , o Ser sublime que 
chamamos Cristo se apoderou para animar com nova chama essa lira 
humana , preparada por centenas de gerações. 

De sua curta passagem pelas cidades da Palestina — seu suplício, 
morte e ressurreição — surgiu o cristianismo, um movimento tão com
plexo que é considerado como o marco da história da humanidade: 
estamos no ano 2008 depois de Cristo. 



PARTE I - No consultório 

Hoje, o novo movimento essênio organiza-se ao redor do mundo, 
até mesmo no Oriente, e sua maturidade terá um efeito decisivo sobre o 
futuro da humanidade. Segundo o escritor Fritjof Capra: 

Avista-se o surgimento de comunidades sustentáveis baseadas na 
alfabetização ecológica e na prática do projeto ecológico, compostas de 
redes ecológicas de fluxo de energia e matéria, em contraposição a um 
padrão dominante da ascensão do capitalismo global, composto de redes 
eletrônicas de fluxos de finanças e informação, que cria grandes exércitos de 
excluídos e gera um ambiente econômico, social e cultural que não apoia a 
vida, mas a degrada, tanto no sentido social quanto no sentido ecológico. 

Na proposta de revitalização da Terra e de ressacralização da vida, surgiu 
nos Estados Unidos, sob a coordenação do doutor Gabriel Cousens, o "Mo
dem Essene Way of Life and Communions', que se traduz como a "Moderna 
Maneira Essênia de Viver e as Comunhões". O doutor Cousens, de origem 
religiosa familiar cristã, é hoje um mestre essênio sênior e rabino Segan. 

O termo "Moderna Maneira Essênia" foi cunhado pelo fato de 
que nosso atual contexto social e espiritual difere em muito de 2.100 
a 2.200 anos atrás, ou mesmo antes. Tentativas de adaptar os rituais e 
o estilo de vida daqueles tempos aos dias atuais estão em aberto, mas 
passam por uma homogeneização. 

Os quatro princípios reconhecidos e aprovados pelos principais 
grupos essênios modernos nos Estados Unidos que estão sendo reuni
dos pelo doutor Gabriel Cousens são: 

1) Adonai Ehad— Deus é U m 
2) Teshuva — O retorno a Deus 
3) Tikkun Olam - A participação ativa na cura e na transformação 

do mundo 
4) Shalom — A paz resultante da integração e unificação de nossos 

mundos interno e externo, masculino e feminino (equanimidade e 
respeito entre os sexos) e criação de harmonia entre os céus e a Terra 

Esse iluminado médico, professor, nutricionista, artista e cientista 
ainda tem muito a dizer. Sua prática diária e sua pesquisa levam-no à 
conclusão de que nossas escolhas alimentares podem determinar uma 
saúde exuberante ou promover nossa decadência. 
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Instalado na belíssima paisagem de uma meseta de 133 acres na ci
dade de Patagônia, Estado do Arizona, Estados Unidos, está seu "Tree of 
Life Rejuvenation Center' (Centro de Revitalização Arvore da Vida), que 
incorpora uma linha multidisciplinar e, muito além disso, permite vi-
venciar, em pleno século XXI , um conjunto de práticas que criam, dão 
suporte e sustentam a vida: hortas orgânicas, métodos de preparação de 
alimentos com preservação de energia vital, arquitetura ecológica, siste
mas híbridos de energia solar, e relações humanas baseadas no amor e na 
emanação de energia espiritual por parte da equipe de trabalho. 

É dentro desse espírito que escrevo este livro. É um texto simples, 
baseado na observação da natureza, e dentro de um trabalho de expan
são da consciência. Apresento ao final as referências, milenares ou con-
temporâneas, que dão suporte às idéias aqui apresentadas e sustentadas. 
Antes de tudo, quero que seja usado por qualquer um, e que traga ale
gria, harmonia e encantamento, as melhores razões para se ter saúde. 

Hipócrates no Rio de Janeiro 
Em pleno século XXI , apareceu no Rio de Janeiro, vindo por um 

túnel do tempo, Hipócrates, o eminente médico da Grécia antiga, que 
viveu e atuou por volta de 400 a.C. e é considerado o pai da Medici
na ocidental. Representantes da classe médica levaram-no, cheios de 
orgulho, para conhecer os sofisticados equipamentos diagnósticos, os 
modernos centros cirúrgicos, as UTIs e unidades coronarianas disponí
veis para uma parcela empregada da população com acesso a planos de 
saúde. Mostraram-lhe os modernos centros de pesquisa, nos quais novas 
drogas e vacinas são descobertas usando tecnologia de ponta. 

Ao passear de automóvel pela cidade, o velho mestre percebeu enor
mes engarrafamentos com emissão de poluentes atmosféricos e pessoas 
apinhadas em ônibus. Pela janela, viu rios e praias poluídos, casas e edi
fícios sendo construídos a custo do resto de natureza que ainda resiste, 
lixo e esgoto jogados nos cursos d'água e lagoas. Pediu que o conduzis-
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sem ao centro da cidade e, ao descer do carro, caminhou entre centenas 
de pessoas observando seu flagrante estado de tensão. Pediu acesso a 
hospitais públicos e viu, consternado, que a maior parte da população 
sofre em filas de hospitais completamente sucateados, aguardando por 
um atendimento curto e superficial. 

Pediu que o levassem a um local em que pudesse comprar alimen
tos. Perplexo, passeou por entre as prateleiras de um supermercado ob
servando atentamente as embalagens contendo alimentos inanimados, 
enlatados, embutidos, e verduras e frutas que pareciam ser de borracha. 
Parou para ver pessoas empanturrando-se em lanchonetes, com toda 
espécie de guloseimas fritas, refrigerantes e doces artificiais. 

Solicitou, então, um tradutor e pediu um encontro científico. O 
Maracanãzinho, lotado de médicos, ficou pequeno para receber o ilus
tre médico grego. Os apresentadores mostraram os índices de saúde de 
nosso país: mortalidade infantil por doenças infecciosas, cardiovascu
lares, pulmonares e câncer, entre outras. Descreveram o surgimento de 
novas síndromes neurológicas e genéticas, os acidentes de trânsito e o 
consumo de drogas entre os jovens. Apresentaram todas as novas abor
dagens cirúrgicas e medicamentosas. Representantes de planos de saúde 
- que patrocinaram o evento - apresentaram estatísticas de cobertura 
de assistência médica para indivíduos e empresas, traslado de pacientes 
e acesso a novos equipamentos. 

Ao final de todas as palestras, uma enorme expectativa se formou. 
U m foco de luz iluminava a cabeça branca do grande mestre, que pediu 
a palavra, deu um peteleco no microfone, e perguntou, em bom grego: 

"Eu gostaria de saber se algum dos colegas presentes neste grande anfi
teatro foi capaz de ler Ares, águas e lugares, um dos livros mais significati
vos do extenso tratado Corpus Hippocraticum, que escrevi com colabora
dores há 2:400 anos." 

Silêncio sepulcral. Ouvia-se um zunzunzum desconfortável. O 
mestre seguiu com a palavra: 

"Esse livro resume a antítese de tudo o que pude ver em seu mundo moder
no. Representa o que hoje vocês chamam de ecologia humana. Nele mostramos 
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em detalhes como o bem-estar dos indivíduos ¿profundamente influenciado por 
fatores ambientais — a qualidade do ar, da água e dos alimentos, a topografia 
da terra e os hábitos gerais de vida. Enfatizamos a correlação entre mudanças 
nesses fatores e o aparecimento de doenças. Vocês têm números assustadores de 
doenças e ainda surgem novas enfermidades. Não percebem a relação disso com 
a degradação ambiental e o uso de alimentos sem vitalidade? Eu sugeriria que 
os planos de saúde'passassem a chamar-se planos de doença, denominação mais 
adequada. Em 2.400 anos, a promoção da saúde ainda engatinha. Conclamo 
a classe médica aqui presente a uma nova revolução científica: a da prevenção 
consciente das doenças pelo restabelecimento das conexões do homem com a na
tureza, para que possam surgir os verdadeiros planos de saúde'." 

O silêncio respeitoso deu lugar a aplausos ensurdecedores. Deixan
do o imenso palco sob ovação, o velho mestre, já um pouco transpa
rente, pediu que "o levassem à acrópole" (o ponto mais alto da cidade). 
N o Corcovado, viveu seu último minuto nos tempos atuais. Hipócrates 
contemplou a cidade maravilhosa, fitou a gigantesca imagem do Cristo 
e desapareceu na névoa sem deixar vestígios. 

A alegoria com o querido mestre grego nos introduz a novos ramos 
da Medicina moderna, tão científicos como a microbiologia, a imuno
logia, a fisiologia, a bioquímica c a genética, até mesmo por integrar 
todos esses ramos do conhecimento, entre si e com o meio ambiente: a 
probiótica, que significa a favor da vida, e a nutracêutica, que envolve 
o tratamento e a cura de doenças pelos alimentos. Os capítulos a seguir 
servem para informar aos leitores mais detalhes dessas novas áreas de 
conhecimento, que levam a ecologia às suas últimas conseqüências: a 
saúde integral do homem e da natureza. 

O médico Jesus 
Jesus de Nazaré trouxe conhecimentos sobre o tratamento de doen

ças: ensinou práticas alimentares com as sementes do trigo, alertou para 
que evitássemos o consumo de alimentos sem vitalidade - "queimados, 
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congelados ou apodrecidos" — , mostrou a prática do jejum e deu ins
truções belíssimas de como limpar o corpo para curar-se de doenças por 
intermédio dos batismos da água, do ar, da luz solar e da terra. Todos 
esses ensinamentos podem ser lidos no Evangelho Essênio da Paz, uma 
tradução de pergaminhos apócrifos encontrados nos arquivos secretos 
do Vaticano e traduzidos por Edmond Bordeaux Szekely, em 1928. 

A liturgia cristã prefere manter a imagem de Jesus como o detentor 
de um poder divino, que realiza milagres com as mãos e com a simples 
presença, não considerando verídicos os contundentes discursos dos Evan
gelhos Essênios atribuídos a Jesus e aos anciãos essênios. Mas, enquanto 
o impasse dava a tônica no meio eclesiástico, algo de notável ocorria no 
meio científico: mais de 1.500 textos foram rastreados e encontrados no 
deserto da Judeia, e a seguir publicados, sendo 900 de Qumran e o restan
te de outras regiões, provavelmente das comunidades de Nazaré. A maior 
parte dos pergaminhos levou 54 anos para ser publicada, de 1947 até 
2001 . Esse material arqueológico foi estudado de forma científica por 60 
pesquisadores da América do Norte, Europa e Israel. A edição oficial dos 
textos foi publicada na série Discoveries in the Judean Desert (DJD), pela 
editora da Universidade de Oxford. O relatório final das escavações nas 
ruínas de Qumran foi publicado em um volume separado, em 2004. 

Considerados a maior descoberta arqueológica do século XX, os 
pergaminhos do Mar Morto trazem à tona detalhes da vida desse povo 
judaico, e não deixam dúvidas sobre sua ligação com Jesus Cristo. Den
tro do tema refeição comunal, descreve-se: 

A sugestão messiânica das refeições e a posição central do pão e do 
mosto de uva prenunciam elementos encontrados na descrição da Santa 
Ceia do Novo Testamento. Adicionalmente, a ordem da benção do pão 

primeiramente, e do mosto de uva posteriormente, como prescrito nas 
Regras da Comunidade dos Sectários (Gen. 14:18), é inversa à tradição 
judaica, mas igual às descrições de três evangelhos (Mateus, Marcos e 
Lucas) sobre a última ceia de Jesus. 

A influência dos essênios parece inegável sobre o Novo Testa
mento, não apenas sobre J o ã o Batista ou sobre Jesus , como sobre 
certas comunidades da segunda geração cristã. A primeira ativi
dade de Jesus , por exemplo, e o recrutamento dos seus primeiros 
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discípulos situa-se na região perto de Qumran, na qual João Ba
tista exercia seu ministério. Para a celebração das festas religiosas, 
Jesus e seus discípulos seguiam o calendário solar dos essênios de 
Qumran, o que explicaria a celebração da ceia na véspera da Pás
coa. Além disso, é clara a influência exercida pela terminologia 
essênia tanto sobre o vocabulário usado por Jesus como sobre os 
escritos de J o ã o Evangelista. 

Jesus realizava a maior parte das curas explicando como se ali
mentar devidamente: alimentação frugal e simples, com produtos 
crescidos na região em que morassem, específicas de cada estação do 
ano, como cevada, trigo ("A mais perfeita dentre todas as ervas por
tadoras de sementes (...) que o vosso pão de cada dia seja feito de trigo, 
para que o Senhor tome conta de vosso corpo"), uvas azedas diuréticas, 
seguidas de uvas doces que nutriam com seu néctar e uvas doces e 
passas para ganhar peso; figos ricos em suco e, no mês seguinte, figos 
secos, que seriam acompanhados de amêndoas nos meses em que 
as árvores não produzissem frutos. Ensinou o poder nutricional e 
desintoxicante das "ervas que vêm depois da chuva". N o ensinamento 
" O dom da vida na relva humilde" discursa, com riqueza de detalhes, 
sobre as propriedades da grama do trigo, hoje em voga como cloro
fila. Citava as velhas escrituras: " Todas as plantas guardiãs de sementes 
e todas as árvores com suas frutas e sementes". 

Ensinava também, com as práticas essênias de purificação do cor
po, como limpar-se do mal acumulado, sendo uma das principais téc
nicas a lavagem intestinal: "Ajoelhai-vos no chão diante do anjo da água 
e deixai a extremidade do talo da cabaça penetrar-vos as partes traseiras, 
para que a água flua por todos os vossos intestinos. (...) Orai, pedindo ao 
Deus vivo que vos perdoe todos os pecados passados, e ao anjo da água que 
vos liberte o corpo de todas as impurezas e doenças". 

C o m o era um mestre divino, as curas resultavam da adesão in
condicional - fé - de seus "pacientes". Alguns viam em suas palavras 
a verdade. Verdades impregnadas de intensa voz e do olhar do mestre, 
que não se dirigiam à razão, mas ao puro sentimento. Os que rece
biam essas verdades não mediam seu alcance, mas penetravam seu 
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significado, bebendo-o como um licor embriagante. Seguiam então à 
risca suas instruções: jejuavam, batizavam-se com ar, água, luz do sol 
e terra, alimentavam-se de sementes, frutas e vegetais crus, deixavam 
bebidas alcoólicas e hábitos nocivos. Quando da volta do mestre Jesus, 
meses depois, ao mesmo povoado, eles se prostravam aos seus pés, li
vres das doenças terríveis que os aplacavam, mas Jesus levantava-os, e 
com olhos de intensa luz respondia: "Foi vossa fé que vos curou. A Paz 
seja convosco". 

Não discutirei neste livro os processos de cura realizados por 
Jesus pela imposição das mãos e pela simples presença, exatamente 
porque acredito neles e creio que necessitem de u m texto inteira
mente dedicado ao assunto, e de um tipo de abordagem completa
mente diferente. 

Jesus era essênio de Nazaré, pequena comunidade auto-susten
tável de famílias dos primórdios de nossa história, aos pés do Mon
te Carmelo. Os essênios de Nazaré tinham como identificação os 
cabelos compridos e a barba, e levavam a vida em família, sendo 
a paternidade e a maternidade consideradas uma sublime missão. 
Segundo Theodore Heline, os essênios viviam em plena democracia, 
que funcionava dentro de uma ordem hierárquica espiritual, alta
mente disciplinada. 

Pode ter sido no mosteiro de Qumran, entre os sectários essê
nios, ou na comunidade dos terapeutas essênios do lago Mareotis , 
no Egito, que Jesus tenha vivido dos 13 aos 30 anos, longe da perse
guição do rei Herodes, seguindo regras de comunidade e manuais de 
disciplina de extrema retidão. Os monásticos de Qumran levavam 
uma vida ascética, em comunhão com a Mãe Terrena e com o Pai 
Celestial, e designavam-se como eleitos ou filhos da luz. Filo, histo
riador e filósofo alexandrino, descreveu a vida cotidiana desse povo 
como "sagrada em si". 

Os conhecimentos profundos que adquiriam em estudos e medi
tação ativa faziam dos essênios sábios e professores como ninguém. Se
gundo Hall, "o nível intelectual da comunidade era alto. (...) Os oficiais 
romanos que viviam na Palestina escolhiam esses místicos (...)preferindo-os 
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a tutores de outras seitas judaicas e mesmo aos enviados de Roma. Sob a 
gentil orientação desses homens divinos, suas crianças recebiam não apenas 
aprendizado, mas também iluminação". 

Os essênios, em geral, andavam em vestes de linho extrema
mente simples, tecidas em suas comunidades , brancas como as nu
vens do deserto. A chegada de um grupo de essênios, fossem eles de 
Qumran, de Nazaré ou do distante lago Mareotis no Egito, a uma 
cidade palestina, causava grande alvoroço, pois todos os doentes 
aglomeravam-se ao redor deles, procurando cura para suas enfermi
dades, principalmente porque esses terapeutas dedicavam-se à cura 
dos mais pobres, que não podiam pagar u m médico convencional. 
U m terapeuta essênio não se limitava à prescrição de tratamentos, 
mas visitava e era capaz de arejar e higienizar a casa de um doente, 
cuja limpeza houvesse sido interrompida pelo processo da enfermi
dade. Ainda discute-se se o significado da palavra essênio poderia 
originar-se de asaya que quer dizer "médico" . E m Jerusalém, existe 
até hoje um "portal dos essênios", acesso à cidade que aponta para a 
direção do deserto de onde eles vinham. 

E m nosso país de 170 milhões de cristãos, e em todo o ocidente 
judaico-cristão, teremos excelentes resultados no quadro geral de saúde 
quando a verdade sobre os ensinamentos de saúde proferidos pelos essê
nios e por Jesus atingir a maior parte da população. 

Hábitos de vida de populações 
longevas: a saúde primitiva 

Os hábitos de vida "primitivos" ou "paleolíticos" envolvem uma 
série de componentes primariamente culturais e nutricionais que al
teram definitivamente o relógio biológico do indivíduo e das popula
ções. A Medicina contemporânea, especialmente na área cardiovascular, 
rendeu-se à dieta mediterrânea a partir da análise da pressão arterial e 
de dados antropométricos estudados de comunidades rurais na Grécia, 
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onde uma significante parcela da população ultrapassa os 80 anos de 
idade em um estado de plena saúde. 

Essa dieta, assim como diversas outras, é reverenciada em congres
sos mundiais da especialidade, com o viés de apresentar os dados con
siderados relevantes de forma reducionista, analisando os componentes 
nutricionais que fazem parte do cotidiano alimentar de forma química, 
bioquímica ou calórica, procurando saber a fundo a composição dos 
alimentos, e, mais além, procurando estabelecer qual componente exerce 
efeito sobre qual tecido ou órgão da economia do organismo. 

Esse "nutricionismo" vem sendo conduzido pela imprensa médica 
e leiga de forma imprópria, fazendo com que um indivíduo interessado 
em uma dieta saudável, integral e rica, venha a tornar-se um especialista 
em fatos nutricionais específicos de cada alimento. Dessa forma, um 
maço de agrião será ingerido por conter "n" calorias, proteínas, gor
duras, carboidratos, sais e vitaminas em quantidades determinadas, ou 
para "combater" litíase hepática ou renal, distúrbios respiratórios ou 
mesmo dermatológicos. O que na verdade se estabelece é uma lingua
gem "de Babel". Torna-se difícil ou mesmo impossível atribuir fatos 
nutricionais e propriedades biológicas a todos os alimentos existentes. 
Estudos a respeito tornam-se importantes para catalogação do conhe
cimento, uma atividade humana que vem de milhares de anos antes de 
Cristo, da índia, da China e dos povos assírios. 

O que na verdade a indústria farmacêutica vem fazendo há déca
das, e que justifica plenamente o modelo reducionista mencionado, é 
trabalhar no isolamento de princípios ativos. Tomemos, por exemplo, 
uma cereja de acerola, que é reconhecidamente uma excelente fon
te de vitamina C natural. A indústria química farmacêutica remove 
sinteticamente o ingrediente ativo da acerola por intermédio de um 
processo laboratorial, e compacta-o na forma de um comprimido ou 
cápsula. 

Todo e qualquer elemento nutritivo sinérgico, organismos homeostá-
ticos do solo e agentes tamponantes biológicos, tais como enzimas e biofla-
vonóides, estarão excluídos, e presentes em outros comprimidos de enzimas 
ou de bioflavonóides. O que se oferece na prateleira de uma farmácia de 
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manipulação ou de uma loja "de produtos naturais" nada mais é que um 
simples ingrediente da acerola que foi processado sinteticamente e disposto 
em um ambiente artificial. 

Quando um indivíduo ingere um comprimido de vitamina C , o 
corpo não reconhece aquilo como alimento. Alimentos em sua forma 
natural seguem o processo digestivo, no qual as vitaminas e os mine
rais desejados pelo metabolismo são extraídos de forma harmônica 
e extremamente precisa pelo corpo. Mas os componentes nutricio
nais isolados sinteticamente atingirão as células na forma de drogas, e 
como drogas serão tratados pelas células. A maior parte do ingrediente 
ativo ganhará a corrente sanguínea e circulará pelo corpo até ser elimi
nado. Dessa forma, entende-se por que altos níveis sanguíneos de um 
determinado princípio ativo isolado possam estar denotando baixos 
níveis celulares do mesmo. 

Esse fato mostra que, no nível celular, o corpo reconhece e uti
liza apenas os nutrientes na sua forma integral. Se as ciências bio
médicas redirecionarem-se para o objetivo de "destravar" a porta de 
entrada nas células, e permitir a nutrição completa de todas as partes 
do corpo, daremos um passo importante rumo à melhora da saúde 
da população. N ó s estamos condicionados a crer em nutrientes iso
lados em altas concentrações, mas a natureza não segrega ou isola os 
nutrientes. N u n c a encontraremos nutrientes altamente concentra
dos em uma fruta ou folha, e isso porque a natureza está interessada 
em equilíbrio, não em potência. 

E m minha opinião, não há mais o que estudar em populações que 
vivem durante muito tempo em lugares remotos ou em eras ancestrais. 
H á um ajuste em nosso relógio biológico, um "clique", que pode ser 
acionado por qualquer um de nós, independentemente do país, cultura 
ou sociedade em que se viva. Se olharmos bem, existem todos os recur
sos disponíveis ao alcance de nossas mãos, ao nosso redor. Existem as 
verduras, as raízes e as frutas que crescem no verão, no outono, no in
verno e na primavera, em nossos domínios, municípios, estados. Temos 
a tecnologia, a eletricidade, liqüidificadores, processadores. A culinária 
da vida é possível a qualquer um. 



PARTE I - No consultório 

Se "acordarmos" para os fatos que começam a ser trazidos neste e 
em muitos outros livros, estaremos preparados para desfazer o pacto de 
doença e de morte que nos foi impingido, e mudar. Mudar a nós mes
mos, a primeira e mais importante modificação de todas, e depois ligar 
o que estava desgarrado, unir o que estava desunido, formar grupos e 
redes com o objetivo da paz. É uma tomada de consciência, que permite 
uma decisão de fim de guerras biológicas dentro e fora de nós, a trégua 
por todos esperada. E uma nova aliança, a aliança da vida, que é a única 
existente. Tudo o que não é vida e amor é ilusão. Vamos, assim, decretar 
o fim das ilusões e dar início a uma nova era. 



CAPÍTULO 2 

Estamos todos 
doentes? 

A paz é intestinal 
A paz invadiu o meu coração... 

A Paz, Gilberto Gil , 1986 

O corpo humano é um sistema perfeito. O fato de estarmos parados, 
lendo essas linhas, não significa que o corpo está parado. Nossa respiração, 
presente desde o momento de nosso nascimento, leva o oxigênio resgatado 
da atmosfera pelos pulmões até a última célula do nosso organismo. O co
ração, que já começa a bater na vida fetal, bombeia o sangue com uma força 
que o faria jorrar na altura de um andar, mas os cinco litros de sangue de 
que dispomos chegam até os tecidos conduzindo oxigênio e nutrientes com 
a leveza de uma pluma, através de vasos finos como cabelos. 

Nossos olhos e nossa pele são receptores de energia solar. Alimen-
tamos-nos de luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, lilás e violeta, 
recebendo-a durante o decorrer do dia, nas diferentes estações do ano e 
em todo o trajeto de nossas vidas. As bandas da luz solar correspondem a 
diversos átomos e moléculas dos nutrientes vivos e de nossos organismos. 
Através da retina - em 20 minutos, todo o nosso sangue passa por ela - e 
pela pele podemos ativar diversos sistemas orgânicos e adquirir perfeita 
função endócrina (hormônios da tireóide, de crescimento, sexuais, e tc ) . 
As conseqüências de uma perfeita exposição à luz solar só podem ser ava
liadas se nós mesmos procurarmos acompanhar as evoluções do sol du
rante o dia, coisa rara, já que muitos trabalham e vivem sob luz artificial. 
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O tubo digestivo, repleto de nossa última refeição, usa de todos os 
recursos para obter os nutrientes. Dispõe, para tanto, de enzimas que 
degradam gorduras, proteínas e carboidratos, de ácidos e bases capazes 
de corroer uma barra de ferro, e de emulsificantes, quelantes e adstrin
gentes, um verdadeiro laboratório bioquímico completo à nossa dis
posição, para fazer-nos vitoriosos dentro da natureza, permitindo que 
aquilo que colhamos possa ser transformado em energia. Trabalham in
cessantemente para que possamos viver, sonhar e amar. 

O tubo digestivo não pára por aí. As funções absortivas são mero 
detalhe. Nosso órgão ambiental deve ter a capacidade de selecionar o que 
é bom e o que é ruim, defender-se de um intruso com más intenções, e 
manter os que pegam carona e nos ajudam. Falo das bactérias. São cen
tenas de gêneros delas, fazendo um total de um quatrilhão de bactérias 
que, se quisermos, podem ser grandes amigas de nosso corpo, ou grandes 
inimigas. 

Temos dez vezes mais bactérias nos intestinos que células em nosso corpo (um quatri
lhão de bactérias versus cem trilhões de células) 
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Para manter essa enorme população de bactérias, nem sempre pací
fica, as paredes do tubo digestivo contam com a maior massa de tecido 
do corpo: o sistema de células M e as placas de Peyer. Esses sistemas 
imunológicos podem identificar e destruir moléculas que não nos ser
vem ou selecionar e absorver moléculas complexas que sejam necessá
rias à economia do nosso organismo. Os processos digestório e imuno
lógico permitem a absorção de enzimas da dieta, e podem neutralizar e 
destruir bactérias nocivas ou relacionar-se diplomaticamente com elas, 
e até dar suporte a populações de bactérias benéficas. 

c "  s  

Se ingerirmos a l imentos coz idos antes d e um e x a m e d e s a n g u e (café 
com leite e p ã o com mante iga s ã o suficientes), nos so c o r p o iniciará 
uma resposta imune q u e eleva a c o n t a g e m d e g lóbulos b ra nco s 
a um valor p a r e c i d o a o d e u m a apendic i te a g u d a . Essa resposta 
o r g â n i c a é c h a m a d a d e leucoci tose digest iva . E por isso q u e o s la
boratór ios p e d e m s e m p r e q u e s e fique em jejum antes de um e x a m e 
d e s a n g u e . Esse fato , entretanto, n ã o ocorre a p ó s a inges tão d e 
a l imentos crus. 

v _y 

As bactérias podem gerar efeitos diametralmente opostos na eco
nomia corporal, dependendo do seu gênero: 

a Trabalharão incessantemente fermentando, degradando, di
gerindo, produzindo vitaminas, interferon (o mais potente 
remédio contra os vírus), antioxidantes, degradando coleste
rol nocivo e mantendo nosso sistema imune estável e ativo. 

• Trabalharão incessantemente produzindo colesterol nocivo, entero-
toxinas, produtos carcinogênicos e imunossupressores, radicais livres 
do oxigênio e tornando o sistema imune instável e auto-agressivo. 

As pregas intestinais fazem com que a área do intestino aumente três 
vezes. U m aumento adicional de sete a dez vezes é garantido por centenas 
de milhares de pregas minúsculas, as vilosidades. E, ainda por cima, dentro 
das vilosidades, na borda das células intestinais, estão as microvilosidades 
(bordas em escova) que fazem essa área aumentar mais 15 a 40 vezes. 
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A área de absorção intestinal é da ordem de 2 0 0 m 2 em um adulto jovem, equivalente 
a um campo de 2 5 por 8 metros 

Hipócrates já dizia em 400 a.C. que somos aquilo que comemos. É 
uma verdade absoluta. Mas hoje a ciência da probiótica deixa claro que 
"somos o que temos de bactérias em nosso intestino". Nosso respeito por 
elas aumenta a cada dia: a qualidade das bactérias que ocupam o intestino 
determina nossa saúde. Hipócrates era um analista dotado de grande in
tuição e percebeu tudo isso pela observação e anotação de dados. 

Os alimentos cozidos, irradiados, embutidos, os açúcares e as gor
duras saturadas são os alimentos prediletos de bactérias hostis. Alimen
tando-se assim, mantemos em nosso intestino um viveiro de serpentes 
venenosas, que transformam tudo o que aparece em toxinas fortíssimas 
e degradam substâncias presentes nessa forma de dieta, em produtos 
que fabricam o câncer, podendo agir diretamente na parede do intesti
no ou ser absorvidos, gerando um enorme problema para nosso corpo 
se livrar. Causa surpresa que esses alimentos sejam considerados inofen
sivos pela Saúde Pública. 

Michael Gershon, um eminente pesquisador americano, publicou 
em 2002 o livro O segundo cérebro. Simultaneamente, no Brasil, foi publi
cado pelo doutor Helion Póvoa o livro O cérebro desconhecido. São leituras 
interessantíssimas acessíveis a leigos (com algum sacrifício). Nosso tubo 
digestivo, feioso, na obscuridade abdominal, capaz de produzir puns e 
cocô, é na verdade um cérebro sensível, pensante, emocionável, irrita-
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vel, magoável. Além de ter memória emocional, é capaz de emitir sinais 
transmissores sutis ao cérebro branquinho e chique lá de cima, na cabeça. 
Assim, o que temos nos intestinos pode influenciar nosso pensamento e 
nossa felicidade. De forma análoga, a ciência comprovou que o uso de 
tranqüilizantes ou terapia pode fazer uma pessoa melhorar no âmbito psi
cológico, mas se nada mudar na alimentação, os intestinos desses mesmos 
indivíduos continuarão a apresentar suas próprias psiconeuroses. 

Existem milhões de neurônios no tubo digestivo, fazendo-o senhor 
de seu próprio controle, e há relativamente poucas conexões com o sistema 
nervoso central, além das fibras vagais. O que é mais surpreendente ainda: 
se fossem desligados de vez todos esses circuitos integrativos, ainda assim o 
tubo digestivo seria capaz de funcionar com algum grau de coordenação. 
Segundo Gershon, "a voz do cérebro certamente se faz ouvir no intestino, mas 
não em linha direta com todos os membros da congregação entérica". Esse e 
outros fatos comprovados pela ciência levaram os fisiologistas a determinar 
o que hoje se denomina de "divisão entérica" do sistema nervoso, ou seja, a 
parte do sistema nervoso relativa especificamente aos intestinos. 

O tubo digestivo tem importantes efeitos sobre o comportamento 
humano. É um complexo computador de informações do ambiente, 
que pode harmonizar-se com o hospedeiro ou rebelar-se contra ele. Por 
exemplo, existem pessoas desconfiadas, raivosas, rancorosas e agressi
vas. Não é verdade que dizemos "fulano de tal vive enfezado"? Sim! 
Vive cheio de fezes. Existem os medrosos, sem vontade, sem ímpeto, 
depressivos. Frente aos problemas da vida, não é fato que "se borram de 
medo"? É o intestino solto. São dois opostos emocionais que definem 
grandes grupos de pessoas. E o "enjoado"? Está tão atribulado com suas 
vísceras sobrecarregadas que implica com tudo e com todos, e provavel
mente terminará por ganhar uma bela pedra na vesícula. Esses pacientes 
peregrinam sem consolo pelos consultórios médicos mundo afora. 

A ecologia intestinal pode ser a responsável por determinar condu
tas planetárias. U m dono de multinacional enfezado investe dinheiro 
no acúmulo de bens (tal qual faz com as fezes), polui o meio ambiente, 
não está em harmonia consigo e nem com o planeta. U m presidente de 
uma potência econômica ou um grande general borra-se de medo de ser 
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atacado e declara guerra a um país devastado economicamente. A dona 
de casa comilona acaba enjoando da vida. 

Análise resolve? Não . Análise trabalha o cérebro chique, bran
quinho, limpinho dentro da cabeça. O que resolve mesmo um pensa
mento em desarmonia é a correção da flora intestinal. Essa correção 
dá origem a grandes transformações no plano mental, até que o in
divíduo alcance uma mudança de paradigma, uma mudança no plano 
espiritual. Mas não adianta apenas corrigir o hábito intestinal, pois 
ainda assim "o mal é o que sai da boca". Existem pessoas que, mesmo 
havendo substituído a flora intestinal, mantêm atitudes fora de har
monia. Outras, mesmo em meio a todo tipo de alimentos, brotam 
para a vida espiritual. 

A serotonina é o mediador do pensamento. Nossas lembranças, 
nossos sonhos, nossa vontade de viver dependem dessa substância, ab
sorvida da dieta e transformada na intimidade do tecido intestinal. A 
serotonina também é o vigilante do intestino. E ligada à resposta da 
defesa imune e a efeitos flagrantes nos movimentos intestinais. Se in
gerirmos uma substância que aumenta a quantidade de serotonina em 
nossos corpos e estivermos com uma flora intestinal em desequilíbrio, o 
tubo digestivo iniciará contrações vigorosas que resultarão em vômitos 
e diarréia, um método fantástico de limpeza! 

O maior mediador d o p e n s a m e n t o , a serotonina, tem 9 5 % d e sua 
p r o d u ç ã o feita nos intestinos. 

Se considerarmos ainda que os intestinos possuem funções de 
regulação de todas as glândulas do corpo, que é estratégico para a 
formação do sangue, que é a base de nossa imunidade, e a origem de 
nossa alegria interior e bem-estar, poderemos interpretar as palavras 
"A paz do Senhor seja convosco" como "A paz do Senhor seja em vos
sos intestinos". 
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Por que estamos adoecendo? 
Nunca houve tantos recursos terapêuticos como hoje em dia. Nos 

países industrializados ou para pequenas parcelas da população de países 
em desenvolvimento, foram criados excelentes serviços de prestação de 
saúde e um eficiente sistema de abastecimento de alimentos. N o entanto, 
nesses mesmos países, é clamor geral o avanço das doenças crônicas e 
degenerativas, tais como o câncer, a hipertensão, as doenças cardiovascu
lares, a diabete insulino-dependente, a osteoporose e as deficiências imu
nes. A obesidade toma proporções epidêmicas, com dados alarmantes que 
nos informam sobre sua prevalência crescente, mesmo em populações de 
baixa renda de países em desenvolvimento como o Brasil. 

Uma nova imagem em consumo de alimentos vem surgindo, na 
qual satisfazer apetite e saciedade não são as únicas considerações. H á 
um século, os estudos em nutrição tinham importância secundária à 
Medicina e estavam voltados para avaliações de deficiências qualitativas 
e quantitativas na dieta. Hoje, no alvorecer no novo milênio, a ciência 
médica rende-se ao fato de que a nutrição tem impacto decisivo na saú
de, na recuperação e na prevenção de doenças. 

Cada geração aparentemente vem se tornando mais fraca que a ante
rior. Os bebês adquirem ou perdem sua imunidade ainda no corpo de suas 
mães, durante a gravidez, e após o nascimento, com o aleitamento materno 
(ou a falta dele). Certos distúrbios autoimunes podem ter início ainda na 
vida placentária. Torna-se óbvio que desequilíbrios na saúde da mãe resul
tem em debilidades que vão se transmitindo de uma geração a outra. 

A maioria dos bebês que não recebe aleitamento materno é alimen
tada com leite bovino, que apresenta grande quantidade de resíduos de 
antibióticos originados de drogas administradas à vaca. Os antibióti
cos no leite bovino alteram a flora intestinal do lactente e deprimem o 
sistema imune intestinal e sistêmico, o que permite o crescimento de 
microorganismos que causam doenças. 

A saúde das crianças funciona como um termômetro para que se 
avalie a saúde geral de um país. Nos Estados Unidos, Europa e tam-
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bém no Brasil estão tornando-se alarmantes os níveis de incidência do 
distúrbio de deficiência de atenção, asma e alergias. Números oficiais 
informam que 5 % a 7 % das crianças americanas possuem distúrbios 
de concentração, embora, pela avaliação subjetiva de professores, esse 
número possa chegar a valores ainda maiores. Esse fenômeno é relativa
mente novo, mas vem crescendo em incidência desde os anos 1970. 

A asma infantil é uma das doenças de mais rápido crescimento 
também no Brasil, em todos os níveis sócio-econômicos. Infecções re
correntes de ouvido, resistentes a doses maciças de antibióticos, têm-se 
tornado o pesadelo para os pais, sendo também eventos raros antes dos 
anos 1970. A alta incidência de diarréia do lactente no Brasil, ainda a 
maior causa de mortalidade infantil, tem grande relação com uma flora 
intestinal adulterada pelos produtos lácteos, açúcares e más condições 
de higiene alimentar. 

Doenças crônicas e degenerativas, algumas delas nunca antes 
mencionadas, estão disseminando-se rapidamente pelo mundo oci
dental. Nomes como lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, 
doença de Crohn, diverticulites, fibromialgia, síndrome da fadiga crô
nica, doença de Alzheimer e outras vêm se tornando comuns em nos
so vocabulário. Pouco se conhecia dessas doenças antes da Segunda 
Guerra Mundial. 

O treinamento de médicos para a reversão de um infarto do mio
cárdio não existia no início do século XX, tal a raridade desses even
tos. Hoje, os ataques cardíacos e outras falências cardiovasculares são os 
maiores responsáveis pela mortalidade nos Estados Unidos e no Brasil, 
mobilizando um enorme aparato de resgate, ressuscitação, hospitaliza
ção - e capitalização - de pacientes. 

Outras doenças como diabetes mellitus, sinusites, distúrbios di
gestivos em geral, alto colesterol e todos os tipos de câncer se tornaram 
epidêmicos. Pela Sociedade Americana de Câncer, quatro de dez ameri
canos terão de enfrentar algum tipo de câncer no decorrer de suas vidas. 
O câncer do intestino grosso é a segunda doença mais diagnosticada 
nos Estados Unidos, com mais de 125 mil casos por ano. A síndrome 
do cólon irritável atinge 14% a 17% da população; quase metade dos 
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atendimentos ambulatoriais em clínica médica são por causa dessa sín
drome. Como a constipação crônica (prisão de ventre) tornou-se endê
mica, a literatura médica oficial adaptou-se ao fato e considera "normal" 
evacuar duas a três vezes por semana em vez de uma vez ao dia. 

As duas doenças que mais crescem no mundo ocidental no mo
mento são o lupus eritematoso, uma doença inflamatoria do tecido 
conjuntivo, e a colite de Crohn, uma doença intestinal severa e pouco 
responsiva a tratamentos. As doenças auto-imunes caracterizam-se por 
uma condição em que as defesas do organismo se voltam contra ele 
mesmo, destruindo suas próprias células. 

Que fator em comum pode estar servindo de pano de fundo para 
essa epidemia de doenças? Por que estamos adoecendo? 

O fim da era dos antibióticos 
C o m esse título, o jornalista Sharon Begley publicou uma matéria 

na revista Newsweek em março de 1994. Nós vivemos a ilusão coletiva 
de que as modernas drogas da indústria farmacêutica e a "limpeza" dos 
alimentos que ingerimos, passando por diversos hábitos de vida igual
mente estéreis, nos tornam protegidos dos "germes assassinos que nos 
rondam". E o que vem acontecendo? Micróbios multirresistentes estão 
surgindo em taxas alarmantes. N a atualidade, cada bactéria causadora 
de doença em humanos apresenta resistência a pelo menos um dos cem 
antibióticos de linha disponíveis. E m alguns casos, existem bactérias 
que resistem a 99 antibióticos e são sensíveis a apenas um. Se conside
rarmos um ambiente hospitalar, teremos aí as "bactérias superpodero-
sas", resistentes a qualquer tipo de antibiótico, e capazes de promover 
infecções fulminantes e fatais. 

As bactérias podem ser nossas grandes amigas, processando 
matéria desvitalizada, produzindo nutrientes e mesmo antibióticos 
que eliminarão outras bactérias causadoras de doenças. Mas a atual 
escola médica, em âmbito mundial , ainda não enxerga essa visão 
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do terreno biológico, fazendo prevalecer entre os alunos em fase de 
graduação a mentalidade do "anti" (contra). Praticamos uma Medi
cina antibiótica, antiinflamatória, antiulcerosa, antialérgica, anti-hi-
pertensiva, antidiabética, antidepressiva ou antioxidante. Antibiose 
significa "contra a vida". 

H á um fato histórico que envolve o ilustre pesquisador francês 
e detentor do prêmio Nobel de Medicina, doutor Louis Pasteur, 
e outros microbiologistas franceses, doutores Antoine Bèchamp e 
Claude Bernard. Responsável pelo desenvolvimento da "pasteuriza
ção" como método de esterilização de alimentos ainda hoje incon
testável, o doutor Pasteur defendia a "teoria do germe" como causa 
inequívoca das doenças. Já seus opositores defendiam a "teoria do 
terreno biológico". O s debates eram acirrados. E m seu leito de mor
te, envolvido por seus assistentes, Pasteur m u d o u a posição que sus
tentara durante toda a sua vida. C o m a força que ainda lhe restava, 
ele sussurrou: "Claude Bernard estava certo. O micróbio não é nada. 
O terreno é que é tudo". 

O que estamos fazendo? Procuramos resolver o problema da 
dengue aplicando pulverizações venenosas "antimosquito da den
gue", que matam marimbondos , gafanhotos, grilos, joaninhas, ara
nhas, passarinhos, pererecas e sapos. Procuramos resolver o proble
ma da droga invadindo com esquadrões "antidrogas" comunidades 
de baixa renda, ferindo ou matando donas de casa, crianças, estu
dantes e trabalhadores. 

Estamos vivendo um período difícil em que predomina a falta de 
percepção da realidade das coisas. Dessa maneira, as medidas tomadas 
para resolver esse ou aquele problema esbarram na mesma óptica polari
zada, bélica, agressiva, que carece de uma visão do todo (holismo). Nin
guém nega que vivemos um grande medo coletivo. Medo de bactérias, 
medo de traficantes, medo de mosquitos. Medo de amar. 

Voltemos às bactérias, esses formidáveis seres vivos. Esquecemos 
do amor que deveríamos nutrir por elas. Voltamo-lhes as costas, as
sim como fizemos com as favelas, os desmatamentos e a poluição das 
águas. Enquanto isso, elas se organizaram, se reorganizaram, formaram 
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grupos, colônias, apoiaram-se, comunicaram-se. As bactérias usam uma 
das mais eficazes formas de "internet biológica". Se uma bactéria se tor
na resistente a um tipo de antibiótico no Chile, essa resistência se ma
nifestará em bactérias da mesma espécie na Inglaterra ou no Japão. Elas 
se comunicam ao redor da Terra, pela troca de genes e mesmo por uma 
"consciência coletiva". Todos os sistemas vivos comunicam-se uns com 
os outros e partilham seus recursos, transpondo seus limites. 

Os antibióticos vêm sendo prescritos indiscriminadamente, regra 
lamentável hoje em dia. E m nome de um distúrbio facilmente curável 
por medidas práticas (ver tabela na página a seguir), promovem-se ho
locaustos de bactérias intestinais benéficas, deixando os intestinos, após 
um tratamento desses, à mercê de bactérias altamente patogênicas e 
tóxicas. U m triste exemplo é o do "megacólon tóxico", infecção grave 
do intestino grosso causada por Clostridium difficile, após tratamentos 
antibióticos intensivos, com alta mortalidade. 

Os mesmos antibióticos, se prescritos com base em achados consis
tentes de história clínica, exame físico, imagens e exames de laboratório, 
são remédios que salvam vidas. Se obtivermos então a cultura e um 
antibiograma, e os usarmos na dosagem e duração certas, poderemos 
definir o curso de uma doença grave para uma cura completa. Os méto
dos mais avançados e menos invasivos em cirurgia, com uso de imagens 
e cateteres altamente precisos, não são apenas coadjuvantes, mas muitas 
vezes substitutos dos antibióticos. As drenagens precoces de abscessos 
salvam uma vida. Meus professores da residência em cirurgia chamavam 
essa droga milagrosa de "bisturicilina". 

Devemos procurar manter nosso terreno biológico, que são nossas 
células, fluidos, tecidos e órgãos, limpo e sadio. Só assim poderemos evi
tar que nossos hóspedes microscópicos inofensivos sejam substituídos por 
inimigos mortais. Devemos ter amor pela vida em todas as suas manifes
tações, e a vida, essa sim a grande mutante, nos retribuirá com saúde e 
alegria. 

H á neste livro receitas que conduzem a uma sensação de sacie
dade e profundo bem-estar. Trata-se aqui de alimentar-se de uma 
forma não inflamatória, não oxidante, não alérgena, alcalina, que 
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ofereça os nutrientes necessários a uma plena função mental. É uma 
forma alimentar que já existiu, mas que se perdeu nos labirintos da 
história da humanidade. 

A L G U M A S D O E N Ç A S INADVERTIDAMENTE TRATADAS 
C O M ANTIBIÓTICOS 

D o e n ç a Erro conce i tua i Terap ia a p r o p r i a d a 

Diarreia A maioria das diarréias é 
de origem virai 

Reposição de á g u a e sais 
com soro caseiro ou á g u a 
de coco . Probiótica em 
cápsulas 

Gripes (viroses)* Antibióticos não s ã o anti-
virais! 

Repouso, á g u a de coco 
(rica em agentes viricidas) 
e frutas 

Gastrites Erradicar o H. pylori com 
antibióticos e acreditar que 
dieta em nada interfere 

Reeducação alimentar, lim
peza intestinal e alcaliniza-
ç ã o do corpo, e não só "do 
e s t ô m a g o " 

Dermatites, 
abscessos 

Um exemplo dramático do 
uso de antibióticos para 
erradicar uma flora que é 
natural da peie 

Reeducação alimentar, 
higiene celular, intestinal e 
cutânea 

Bronquites Alérgicas ou asmáticas têm 
origem no desequilíbrio 
das bactérias intestinais 

Reeducação alimentar 
e respiratória; higiene 
intestinal 

) 

*Algumas viroses têm características mistas, e evoluem para sinusites, faringites, otites 
e pneumonia. Assim, deixam de ser virais e tornam-se bacterianas 
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Maneiras e maneiras 
de produzir e consumir 

alimentos 

A degradação do solo 
e dos alimentos 

Os fatos médicos aqui mencionados apresentam uma correlação 
com mudanças na forma de produção de alimentos no decorrer do sé
culo passado e que podem ser resumidos a seguir: 

A l i m e n t o s re f inados e s u p e r p r o c e s s a d o s 

O cozimento destrói as enzimas apropriadas para a digestão e a 
absorção completas dos alimentos. O refinamento (farinhas) forma 
um bolo fecal duro e difícil de evacuar. A eliminação dessas bolas de 
fezes pode produzir fissuras no ânus no ato da evacuação extremamen
te dolorosas. O esforço na evacuação contribui também para o surgi
mento das hemorróidas e da doença diverticular dos colons, na qual 
pequenos saquinhos se formam na parede do intestino grosso. A dieta 
à base de salgadinhos, batatas, macarrão e queijo, lavada por grande 
quantidade de café e refrigerante, é a mais comumente encontrada nos 
dias de hoje. A pouca propulsão e conseqüente demorada exposição 
da matéria fecal à parede do intestino apresentam estreita correlação 
com a constipação crônica, a síndrome de cólon irritável e o câncer 
de intestino. 
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A d i t i v o s q u í m i c o s n o s a l i m e n t o s 
e o b j e t o s d e u s o p e s s o a l 

Esses são os vilões, bastante conhecidos como carcinogênicos, e 
muitos deles são aprovados pela Saúde Pública. E m estado inerte, são 
capazes de promover diversos danos celulares, mas é após o cozimento 
que essas moléculas tornam-se mais agressivas. Após o processo digesti
vo, são transformados pelas bactérias intestinais, adquirindo sua forma 
mais daninha (exemplo: nitratos). Diversos agentes químicos presentes 
em alimentos, remédios, e até mesmo em roupas e brinquedos infantis 
(dioxinas) estão envolvidos na origem do câncer, em distúrbios de de
ficiência de atenção, entre outras muitas doenças, incluindo a perda da 
fertilidade masculina. 

F a z e n d a s q u í m i c a s e á g u a c lo rada 

Grande parte da zona rural com terra nativa foi e vem sendo des
naturada pelo uso de químicos visando as "bactérias más". C o m isso, as 
"bactérias boas" foram eliminadas. Sem essas parceiras biológicas, todo 
um micro-ecossistema homeostático original do solo entrou em deca
dência e extinção. Os agentes químicos mais utilizados em fertilizantes 
são o fósforo e o enxofre, que reduzem o cálcio dos ossos e de todos os 
órgãos. Estima-se que 9 0 % do solo nativo americano tenham sofrido 
essa forma de devastação. N o Brasil, o relativamente baixo aproveita
mento agrícola veio de certa forma "protegendo" o nosso solo nativo, 
mas a inserção da economia agrária no chamado agronegócio, tendo em 
vista o aumento das exportações, representa a condenação à morte de 
enormes extensões de terra nativa. A destruição das bactérias do solo e 
o uso de sementes geneticamente modificadas vem se procedendo com 
o apoio oficial do governo por intermédio de setores da Embrapa e de 
universidades federais rurais. 

P e r d a d a v i t a l i d a d e do solo 

A agricultura extensiva e predatória, visando única e exclusivamen
te o lucro, vem degradando a terra desde o início da colonização do 
Brasil. Grandes extensões de mata atlântica foram e vêm sendo destruí-
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das em nome de monoculturas como a cana-de-açúcar e o café. O atual 
impulso nas exportações do álcool (etadólares) deve piorar ainda mais 
a situação, com apoio oficial do Ministério da Agricultura. Segundo 
Bontempo, "cerca de 80% de todo o desmatamento e desaparecimento de 

florestas, no planeta inteiro, devem-se à pecuária. Um só hambúrguer mé
dio exportado pela América Latina requer o desmatamento de aproxima
damente 6 metros de floresta tropical e a destruição de 75 quilogramas de 
matéria viva, incluindo 20 a 30 diferentes espécies vegetais, cem espécies de 
insetos e dúzias de espécies de aves, mamíferos e répteis". 

E s t e r ó i d e s 

São freqüentemente usados na composição de pesticidas e herbi
cidas, chegando ao homem pelo consumo direto de vegetais ou da car
ne de animais. Os danos hormonais permanentes causados a animais 
por esses derivados do estrogênio apresentam conseqüências trágicas 
em nossos organismos. N o Brasil é muito comum a aplicação desses 
hormônios na avicultura, piscicultura e na pecuária clandestina, que, 
infelizmente, abastece cerca de 5 0 % do mercado nacional. Sua aplica
ção visa ao aumento da massa muscular e do peso dos animais. As con
seqüências dessas substâncias no organismo são imprevisíveis, já que são 
capazes de interferir no equilíbrio endócrino e na imunidade humanas, 
mesmo em quantidades mínimas. 

A g e n t e s t ó x i c o s no a m b i e n t e 

A poluição do ar, das águas e do solo é endêmica em todo o país. 
N o município do Rio de Janeiro não há um córrego sequer que não 
receba, à distância mínima de cem metros de sua nascente, o despejar 
de esgoto in natura com fezes humanas, de porcos e de outros animais, 
cloro puro, creolina, inseticidas e pesticidas de todos os tipos, pilhas 
elétricas e lixo pesado. Além de eliminar por completo a vida superior 
nesses córregos (crustáceos, peixes e aves), grande parte desses tóxicos 
é carcinogênica. Nas comunidades que se proliferam em áreas de pro
teção ambiental, sob a inépcia da prefeitura, queima-se o lixo plástico, 
químico e elétrico que sobe ao céu azul, misturando-se aos gases dos 
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enormes engarrafamentos e fábricas poluentes. As densas nuvens que 
descem durante a inversão térmica do inverno carioca tornam o ar da 
cidade maravilhosa irrespirável. Oficinas mecânicas multiplicam-se sem 
qualquer vigilância ou fiscalização, derramando metros cúbicos de óleo 
no solo, provocando assim sua condenação em um raio de até cem me
tros do núcleo poluente. Os lixões são uma aberração extinta há déca
das em países comprometidos com o bem-estar do cidadão, mas ainda 
comuns em nosso país. C o m todos esses eventos mórbidos, já se pode 
dizer que potencialmente todos os lençóis freáticos em área urbana no 
Brasil estão comprometidos. 

P r o d u t o s v e g e t a i s d e " b o r r a c h a " 

A maior parte das hortaliças, frutas, sementes e castanhas que con
sumimos vem transportada de grandes distâncias, por caminhões ou 
avião. Quanto maior é o tempo que essas frutas e verduras ficam longe 
do solo, maior é a perda de seu valor nutricional, e maior é a chance de 
albergarem fungos e potentes micotoxinas (cocô do fungo). 

O b s e s s ã o por b a i x o c o n s u m o d e g o r d u r a s 

Há uma nova cultura avessa ao uso das gorduras que, associada à 
ignorância sobre as fontes das boas gorduras, vem causando uma re
dução alarmante desses nutrientes na dieta. Se pensarmos que o peso 
seco do cérebro e do tecido nervoso tem 8 0 % de gorduras, poderemos 
calcular que conseqüências podem ter essa carência nutricional. 

A c u l t u r a do fast food 

O pequeno papel nutricional e os riscos para a saúde de calorias 
vindas de amido e de proteínas vazias envolvidas por gordura hidroge
nada entupidora de artérias foram vi vendados pelo cidadão americano 
Martin Spullock em seu documentário Supersize me (A dieta do palha
ço): alimentou-se durante 30 dias exclusivamente de produtos da rede de 
lanchonetes McDonald's . N o 2 1 " dia, já apresentava sinais de esteatose 
hepática, deposição de gorduras no fígado que pode ser considerada con
dição pré-cirrose. Aumentou 11 quilos, a pressão arterial subiu, tornou-se 
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preguiçoso, e segundo o depoimento da namorada, perdeu o apetite se
xual. O que é chocante é que essa empresa centra seus esforços na disse
minação desses hábitos alimentares justamente entre as crianças em idade 
escolar. O excesso do mineral fósforo nesse tipo de alimentação contribui 
ainda mais para a desmineralização óssea precoce. Crianças dependentes 
de alimentos fastfood apresentam, em regra, rejeição por alimentos sau
dáveis como hortaliças, legumes e mesmo frutas doces. 

A horta Dona Inez 
O sítio Nirvana é um lugar que considero sagrado. Nele brinquei os 

dias felizes de minha infância, e agora posso ver minhas filhas correndo 
com os pés na terra. Graças à dedicação de meu pai, essa propriedade não 
foi desmembrada e permanece gloriosa e milagrosamente rural, na ilha 
de Guaratiba, área de reserva ambiental, rural e arqueológica dentro do 
município da cidade do Rio de Janeiro (a 43 quilômetros em linha reta da 
avenida Rio Branco). Tem dois morrotes, um coberto por mata atlântica 
e outro por relva, em que habita uma família de corujas. Segundo seu Zé 
Vieira, que tem mais de 80 anos de idade, elas estão lá desde que meu 
avô Firmino comprou a propriedade, nos anos 1950. Tem dois riachos, 
um que passa pelos fundos e o outro por dentro da propriedade. Dos sete 
poços existentes, três estão ativos, por esrarem longe dos leitos d'água: 
um serve água límpida para minha casa e para a de meu pai; outro rega as 
hortas, com uma água um pouco mais mineralizada. O último é o mais 
recente, e é usado para "duchar" os cavalos após o trabalho. 

É um patrimônio inacreditável, que, se os leitores me perguntarem 
quanto vale, não saberei dizer por duas razões: a primeira é que o valor deve 
ser mesmo astronômico, por causa da deplorável especulação imobiliária 
que tomou conta do verde bairrinho, à custa de muitas árvores derrubadas, 
rios transformados em esgotos e muros vergonhosos que vêm descaracte
rizando seu maior atrativo que é exatamente a paisagem verde. A segunda 
razão é que essa terra - que dentro do atual paradigma só tem valor se for 
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vendida - supera qualquer avaliação, pois, ainda nativa e virgem de produ
tos químicos, a Guaratiba tem o potencial de albergar chácaras biogênicas, 
produtoras de hortaliças autênticas com o uso de técnicas ecológicas, em 
um mercado cada vez mais consciente e ávido por produtos verdadeiros. 

Foi logo após iniciar meus estudos na prática da alimentação orgâ
nica e crua que senti a necessidade de conhecer a terra mais de perto. Por 
ter o privilégio de haver uma área disponível no sítio Nirvana, iniciei os 
primeiros passos na horticultura orgânica. A intuição me levou à atitude 
mais certa: contratei uma pessoa que pudesse dedicar-se integralmente à 
tarefa. Essas pessoas estão raras nos dias de hoje, mas espero que em breve 
sejam muitas. E muito importante que esse parceiro especial seja bem 
atendido em suas necessidades. Ele precisará de muita concentração e 
firmeza, para saber com exatidão se os canteiros de couve requerem uma 
revirada de terra, ou se os pés de manjericão devem ser renovados, assim 
como a hora certa de plantar as mudas de rúcula e alface. Seu trabalho 
não tem interrupção. Quando o clima está fresco, é hora de plantar mu
das, mesmo que seja domingo. Quando desaba um toró em um feriado, 
ele deve estar lá para cobrir os canteiros mais delicados. Se o sol está escal
dante, regra no verão da Guaratiba, o tempo de rega é triplicado. 

O cuidado com uma horta orgânica é uma forma de arte, integrada à 
terra e às forças da natureza. Em uma horta, podemos vivenciar todos os ti
pos de fenómenos que envolvem a vida: as transformações, as regenerações, 
as integrações, os ciclos de energia e a percepção de que somente pela devo
ção em todos os níveis de produção é que podemos chegar à produção de 
alimentos de alta qualidade. E aqui estão embutidos conceitos que fogem 
totalmente àqueles que são doutrinados nas academias de ciência agrária. 

Em primeiro lugar, envolve-se pelo amor dedicado em todos os 
níveis tudo o que puder ser feito para adicionar energia ao solo e ao 
alimento, em práticas que nos permitem a absorção de níveis mais altos 
de energia de nosso alimento, que é a principal forma de direcionar a 
energia do próprio planeta. E o conceito de alimento autêntico, que leva 
o alimento a um nível superior de qualidade. 

O objetivo é a produção de alimentos altamente nutritivos e energiza-
dos, ao mesmo tempo em que se protege o solo para as gerações vindouras. 
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Os produtores envolvidos nessa aventura aprofundam-se a cada ano no ciclo 
nutricional solo-planta-animal, buscando cada vez mais aperfeiçoá-lo. Os ali
mentos autênticos contrastam com os gigantes do agrobusiness (agroempre-
sas), que já visualizaram nos "orgânicos" um importante filão de novos lucros, 
mas ignoram o compromisso da agricultura na produção de alimentos de 
alta qualidade. A abordagem "autêntica" é uma resposta à essa transição do 
pequeno produtor para uma agricultura orgânica de larga escala. 

Quando dei por mim, já havia formado uma rede de parceiros 
que recebiam as verduras de minha horta em domicílio, e contribuíam 
diretamente para a manutenção do pequeno e informal negócio. Já es
tava comprometido com 40 pessoas ou famílias que percebiam nessas 
hortaliças uma virtude especial. 

Muitos de meus parceiros visitavam a horta freqüentemente, já que 
ela se situa a um máximo de 50 quilômetros do morador mais distante. 
Vários recebiam minha visita semanalmente, com sacola na mão. Nessa 
curta visita, às segundas-feiras à noite - pura Medicina de família - tro
cávamos informações sobre os efeitos benéficos ocorridos na saúde ou 
sobre o circunstancial aspecto mirrado da chicória. Formava-se, então, 
uma cumplicidade inédita, na qual meus "clientes" se mantinham fiéis, 
mesmo nos momentos que uma estiagem prolongada ou uma invasão 
de insetos enfeiassem o aspecto visual da planta, quase selvagem. 

Eles sabiam, pelo mesmo sistema de troca de informações, que 
o principal nutriente está circulando na seiva dessas folhas verdes: lá 
estarão as bactérias que trazem saúde para os intestinos, lá estarão os 
minerais balanceados para equilibrar e estimular a síntese do sangue, 
a clorofila, as enzimas, vitaminas e co-fatores que, de forma sinérgi
ca, determinarão a elevação da imunidade. Sabem que o aspecto visual 
exuberante de uma planta cultivada com técnicas artificiais pode estar 
escondendo substâncias químicas extremamente nocivas. 

Aqueles que recebiam as verduras da horta Dona Inez semanalmen
te sabiam como utilizá-las em sucos, em pratos mornos, em néctares ou 
em saladas, pois foi ensinado a eles, em uma mesa de madeira localizada 
debaixo de um pé de jamelão, dentro da mesma horta. Nessas ocasiões, 
manhãs de bem-estar e alegria, os comensais traziam algumas frutas e 
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sementes germinadas, e iniciavam-se os preparativos que culminavam 
em uma mesa rica em alimentos orgânicos e crus, doces ou salgados. De 
que serviriam quiabo, jiló e almeirão, caqui, jambo e jamelão se passás
semos o resto de nossa vida rejeitando injustamente seu paladar? 

Curiosamente, utilizei-me de uma área de no máximo mil metros 
quadrados, tirando uma saca com nove verduras diferentes por semana, 
durante três anos ininterruptos, para até 40 entregas semanais! O solo 
da Guaratiba é arenoso, condenado pela escola agrária vigente para cul
tivo de hortaliças! Muitos disseram que nada resistiria às temperaturas 
tórridas do verão carioca. Qual foi o mistério? E m ordem de impor
tância: a mão de seu Geraldo, água de poço, composteiras sempre bem 
abastecidas de lixo amigo, rotação de canteiros, insetos fazendo parte do 
ecossistema, e verduras selvagens misturando-se às cultivadas. 

O surgimento de uma peste é visto como um desequilíbrio, e a so
lução para o problema é a correção do desequilíbrio e não o tratamento 
dos sintomas. Lembro-me da peleja para eliminar o pulgão nos dias de 
sol a pino do primeiro verão, com agrotóxicos naturais como fumo e 
outros produtos caríssimos. N o ano seguinte, uma informação de que o 
cravo-de-defunto seria a planta ideal para corrigir o problema: a chegada 
das joaninhas atraídas pelas flores amarelas de cheiro forte determinou o 
fim do ciclo dos pulgões. Trata-se de uma abordagem agrícola holística, 
semelhante à abordagem holística da saúde humana. 

Objetivam-se colheitas cada vez mais vigorosas e sadias, imbuídas de 
poderes próprios que as tornem resistentes a pestes. As sementes que com
pro são livres de pesticidas, e nunca utilizo espécies geneticamente modi
ficadas. Agindo assim, percebo estar em sintonia com o ecossistema, com 
a saúde de meus parceiros, com a economia local e com a do planeta. 

N o cantinho da horta construí uma capela em que está a imagem 
de Nossa Senhora com o menino Jesus, e que recebe os primeiros raios 
da luz solar, que rompe as ondulações do maciço da Pedra Branca todas 
as manhãs. Todas as vezes que lá estou, e mesmo distante, meu ser vibra 
em orações para que esse pequeno laboratório a serviço da humanidade 
possa ter vida eterna. C o m o nome e a força de minha mãe, Dona Inez. 
C o m a guarnição da Mãe Terra, que a todos nós gerou. 



CAPÍTULO 4 

A luz 
no fim do túnel 

Alimentos funcionais 
"Alimentos funcionais: Desafios para o novo milenio" foi o tema 

do V Simposio de Nutrição de Karlsruhe, Alemanha, que aconteceu em 
outubro de 2000 . O encontro enfocou a relação entre três elementos-
chave de nossa época: alimentos, nutrição e saúde. 

Alimento funcional é qualquer alimento que tenha um impacto 
positivo na saúde do indivíduo e no desempenho físico e mental, adi
cionalmente a seu valor nutritivo intrínseco. E um alimento (e não 
uma cápsula, tablete ou pó) derivado de ingredientes de ocorrência 
natural, que pode e deve ser consumido como parte da dieta diária. 
Tem uma função particular quando ingerido, podendo regular pro
cessos vitais específicos, como o aumento dos mecanismos biológicos 
de defesa do organismo contra influências ambientais, prevenção de 
doenças, influência positiva nas condições físicas e mentais, e redução 
do processo de envelhecimento. 

Atualmente, estão disponíveis a probiótica, a pré-biótica e a sim
biótica, os fitoquímicos antioxidantes, os lipídios estruturados e áci
dos graxos poliinsaturados, os peptídeos bioativos, as fibras da dieta, 
os elementos minerais e oligoelementos, com comprovados efeitos 
sobre a saúde. 
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Nutracêutica 
O termo nutracêutica foi cunhado em 1989 pela Fundação para 

Inovações em Medicina, fundação educacional estabelecida em Nova 
York, EUA, para o encorajamento de descobertas na Medicina. Era ne
cessário que essa área de rápido crescimento no conhecimento médico 
tivesse um nome próprio. 

U m nutracêutico pode ser definido como qualquer substância que 
possa ser considerada um alimento, ou parte de um alimento, e que pro
mova benefícios médicos como a prevenção e o tratamento de doenças. Os 
nutracêuticos variam de nutrientes isolados, suplementos dietéticos e dietas, 
alimentos desenhados por engenharia genética, produtos herbais, e produ
tos processados, como cereais, sopas e bebidas. Alguns nutracêuticos: 

• Fibras dietéticas 
• Ácidos graxos poliinsaturados 
• Proteínas, peptídeos, aminoácidos e cetoácidos 
• Minerais 
• Vitaminas antioxidativas 
• Outros antioxidantes (glutationa, selênio, etc.) 

O presente estado de conhecimento sobre a nutracêutica representa, 
sem dúvida, um grande desafio para nutricionistas e médicos. A autori
dade médica pública já considera a prevenção e o tratamento com nutra
cêuticos um poderoso instrumento na manutenção da saúde e na reversão 
de doenças crônicas e agudas provocadas por alimentos. Os nutracêuticos 
são determinantes da boa saúde, da longevidade e da qualidade de vida. 

Probiótica e pré-biótica 
Em 1907, Metchnikoff publicou o artigo "The Prolongation of Life" 

(O prolongamento da vida), no qual estudou os efeitos de dietas dos povos 
caucasianos na longevidade, especificamente os kefires e iogurtes. A pro-
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fundidade de seus achados levou-o a receber o Prêmio Nobel de Medicina. 
Mesmo que nos primórdios da probiótica houvesse alguns desvios concei
tuais, já despontava o fato de que a substituição de micróbios intestinais por 
bactérias do iogurte tinham efeitos benéficos sobre a saúde. Em 1954, Ver-
gio foi o primeiro a usar o termo "probiótica". Em seu manuscrito "Anti-
und Probiotikd', comparou os efeitos deletérios dos antibióticos e de outras 
substâncias antimicrobianas sobre a população microbiana intestinal. Os 
fatores probióticos seriam aqueles favoráveis à microbiota intestinal. Em 
1965, Lilly e Stillwell referiram-se à probiótica como "microorganismos 
que promovem o crescimento de outros microorganismos". 

N a atualidade, existe um consenso de que "probiótico" refere-se a 
uma preparação de microorganismos viáveis que promovem ou dão su
porte ao balanço benéfico da população microbiana originária do trato 
gastrointestinal. Esses microorganismos podem não ser necessariamente 
habitantes constantes do trato gastrointestinal, mas apresentam efeitos 
expressivos na saúde dos animais e do homem. 

Existe também o conceito da pré-biótica, que se sustenta no fato 
de que populações de bifidobactérias e lactobacilos, considerados bené
ficos para a saúde humana, podem ser estimulados seletivamente pela 
oferta de carboidratos fermentáveis e não digeríveis. 

O leite cru, iogurtes e lactobacilos vivos em kefires são probióticos na
turais. Foram os primeiros a ser estudados por Metchnikoff, há cem anos. 
Desde então, pouco se publicou na área da probiótica, fato que deve mudar 
bastante, pois esse novo ramo da ciência já está na ordem do dia. Por exemplo: 
sabe-se bem que o leite é um excelente provedor de bactérias homeostáticas do 
solo. Deixo aqui algumas perguntas aos leitores mais sagazes e informados: 

• Como ocorre a "contaminação" seletiva do ubre das vacas por bac
térias benéficas do solo? 

• Por que o leite não é contaminado por bactérias causadoras de do
enças, em situação normal? 

• Como o leite materno humano também apresenta esse tipo de bac
térias, de enorme importância para a saúde do lactente? 

• Por que as bactérias do leite são também as mesmas da terra, ou, me
lhor dizendo, da terra fértil e nativa, sem pesticidas ou agrotóxicos? 



São muitas as perguntas e, acreditem, a ciência ainda não tem res
postas para elas. Encontros científicos vêm sendo realizados com o in
tuito de formatar protocolos de pesquisa que respondam rapidamente a 
essas questões. Somente agora, cem anos depois do artigo "Prolongation 
of Life', é que se percebeu que as formidáveis bactérias têm muito mais 
importância do que se pensava. Vejamos então quais são as bactérias ho-
meostáticas do solo. N a lista a seguir estão as principais espécies, dentre 
mais ou menos 400 gêneros descritos: 

Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus bulgaricus 
Lactobacillus delbreukii 
Lactobacillus caseii 
Lactobacillus caucasicus 
Lactobacillus fermenti 
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus brevis 
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Lactobacillus helveticus 
Lactobacillus leichmannii 
Lactobacillus lactis 
Bacillus licheniformus 
Bacillus subtilis 
Bifido bacteria bifidus 

Essas bactérias - existentes no leite — apresentam-se também em 
todas as estruturas vegetais orgânicas e nativas, da raiz ao caule e nos 
frutos. E não é por acaso. Muitas delas realizam funções imprescindíveis 
à vida das plantas. Todos conhecem as "bactérias fixadoras de nitrogê
nio", que predominam nas leguminosas e são apenas exemplos disso. 

Pelas características de trabalho conjunto, esses seres unicelulares 
adquirem características de seres pluricelulares, e, pela simbiose e siner
gismo com outros bilhões de bactérias, atuam nos organismos do reino 
vegetal e animal como parte do funcionamento normal da vida superior! 
E quando ocorre a morte de plantas ou animais, são as bactérias que se 
encarregarão de devolver todos os tecidos decompostos ao solo. Pela 
instigante engenharia de vida, estarão disponíveis para o surgimento de 
outras plantas e de outros animais, no ciclo da energia e da matéria. 

Benefícios da pré-biótica e da 
probiótica para o organismo 
As bactérias que podemos abrigar em nosso tubo digestivo vivem 

em perfeita simbiose com o organismo humano e são capazes de "dia
logar" com as células da parede intestinal e com as do sistema imuno
lógico. Nessa estreita ligação entre grupos celulares, algumas moléculas 
são originadas, outras se transformam, e outras podem ser absorvidas. 
Segundo o American Journal of Clinicai Nutrition ( 2 0 0 1 ) , essas são al
gumas aplicações das bactérias intestinais probióticas: 

• Benefícios nutricionais 
9 Produção de vitaminas, disponibilidade de minerais e micro-

nutrientes 
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• Produção de enzimas digestivas importantes (E-galactosidase) 
• Efeitos de barreira e restauração do epitélio 
• Diarréia infecciosa, diarréia associada a antibióticos, diarréia 

por irradiação 
• Redução dos níveis de colesterol 
• Estímulo do sistema imune e prevenção do câncer intestinal 
• Melhora da motilidade intestinal e alívio da constipação 
• Resistência à colonização bacteriana e à aderência 
• Manutenção da integridade das mucosas (intestinal, respiratória, 

etc.) 

É lamentável que ramos tão novos da ciência e com ideais tão no
bres possam estar sendo utilizados visando proporcionar lucros às em
presas farmacêuticas e alimentícias. U m dos principais objetivos deste 
trabalho é, por intermédio da prática culinária, fazer com que os va
liosos alimentos funcionais cheguem à mesa dos leitores ou iniciados 
em práticas crudistas, na forma de alimentos, e não por cápsulas com 
essa bactéria ou aquele micronutriente ou fitonutriente isolados. Farfan 
menciona a ênfase em que "a prática em alimentos funcionais deve ser 
patrimônio da população de todos os níveis de renda, e não de empresas do 
ramo alimentício, ávidas por um novo filão de lucros". 

Não existem plantas medicinais 
O reducionismo também se apossou da milenar cultura das plan

tas medicinais, que foram embutidas nos mesmos conceitos "antialguma 
coisa" e jogadas em um grande caldeirão de água quente, que retira suas 
propriedades sinérgicas transformando-as em chás e extratos em um sem 
fim de preparados. Depois disso, são apresentadas ao público de forma 
semelhante a que faz a alopatia. Sinceramente, às vezes algumas lojas de 
produtos "naturais" em nada ficam a dever a uma farmácia alopática. 

Não existe u m a planta medicinal, pois todas as plantas, se ingeri
das regularmente na forma de alimentos, são medicinais em maior ou 
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menor escala. As que apresentam os efeitos mais poderosos são as que se 
ajustaram à nossa culinária e ao paladar em milhares de anos. As simples 
hortaliças orgânicas — não as congeladas, não as crescidas em granjas de 
agrotóxicos, não as geneticamente modificadas, não as do Tahiti, mas as 
verduras simples que crescem em qualquer quintal irrigado com amor 
e água limpa, sem cloro - se ingeridas em diversidade, diariamente, em 
uma dieta que inclua sete hortaliças orgânicas por dia, fará com que re
cebamos todos os possíveis organismos homeostáticos do solo, todos os 
minerais, e mais de 800 princípios ativos diferentes. Isso é medicinal! 

Essa é a base do "leite da terra" (ver mais adiante): verduras, se
mentes e frutas orgânicas cruas, que são carreadores dos indispensáveis 
"organismos homeostáticos do solo", em grande parte bifidobactérias e 
lactobacilos, o que justifica e dá conotação científica ao supostamente 
romântico nome "leite da terra". As bactérias ingeridas a partir dessas 
verduras promovem uma modificação da microbiota intestinal, desen
volvendo probiose desde o imediato momento em que são ingeridas. 
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São os efeitos já descritos em detalhes, mas aqui acentuados com a 
afirmação "não existem plantas medicinais", pois é justamente a oferta 
variada dessas plantas que dá um caráter sinérgico, nutracêutico e pro-
biótico, sem par ao "leite". Somente após o uso diário do leite da terra 
por pelo menos uma semana, e com a observação de resultados preli
minares, ouso prescrever essa ou aquela planta dita "medicinal". Mes
mo assim, ela deve ser adicionada ao suco em sua forma viva ou crua. 
O participante deve estar compromissado em retirar imediatamente o 
açúcar e outros pós, o álcool, os fumos, as carnes embutidas, as gorduras 
saturadas e os farináceos da dieta e da vida. 

Cito alguns exemplos de plantas que podem ser adicionadas ao 
leite da terra. São plantas de sabor amargo, ou mesmo repulsivo, que 
se tornam palatáveis dentro da mistura com maçãs, abóbora, cenoura e 
beterraba, os "adoçantes" do leite da terra: 

Azedinha 
Babosa 

Arnica 
Alfavaca 
Alcaçuz 
Amora (folha) 

Carqueja-saião 
Caruru 
Cana-do-brejo 
Capim-limão 
Cavalinha 
Centelha asiática 
Chapéu-de-couro 
Confrei 
Erva-cidreira 
Espinheira-santa 

Beldroega 
Boldo 

Eucalipto (folha) 
Ginseng 
Guaco 
Hibisco 
Hortelã-pimenta 
Meláo-de-são-caetano 
Morango (folha) 
Pata-de-vaca 
Picão 
Pitanga 
Quebra-pedra 
Saião 
Sene 
Tanchagem 
Tiririca 
Trapoeraba 
Urtiga 
Valeriana 
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A possibilidade de haver interações em estado cru, e o uso diário do 
leite da terra na preparação matinal permite que, com uma quantidade 
pequena da planta medicinal, obtenha-se um efeito terapêutico muito 
mais intenso. Convém que o uso de qualquer uma das plantas acima 
seja feito sob supervisão médica ou nutricional. Após o parecer médico, 
deve prevalecer a intuição, a auto-avaliação e a parceria. E importante 
lembrar que, em condições de boa parceria, o leite da terra é o maior 
responsável pelos efeitos positivos na saúde. 

Plantas medicinais usadas como parte da dieta crua, seja como pra
to principal ou como tempero: 

Abacate Batatas Damasco 
Abacaxi Beldroega Dente-de-leão 

Abóbora Berinjela Espinafre 

Abobrinha Beterraba Estragão 

Açaí Café Figo 

Acerola Cacau Fruta-do-conde 
Agrião Caju Fruta-pão 

Aipo Canela Funcho 
Alcachofra Cânhamo Gengibre 

Alcaparra Capuchinha Girassol (broto) 
Alecrim Cebola Goiaba 
Alfaces Cebolinha Guaraná 
Alfafa (broto) Cenoura Jabuticaba 

Algas Centeio Jambo 

Alho Cerejas Jamelão 
Alho-poró Cevada Jasmim 
Ameixa Cevadinha Laranja-da-terra 
Amêndoa Chicória Laranjas 

Amora Chuchu Maçã 
Arroz Coentro Mamão 
Aspargo Cominho Manjericão 

Aveia Couve Maracujá 
Azeitona (azeite) Cupuaçú Maxixe 
Bardana Cúrcuma Melão 
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Milho Pimentão Salvia 
Morango (fruta) Pitanga Soja 
Nozes Pitomba Tamarindo 
Orégano Quiabo Tangerina 
Pepino Rabanete Tomate 
Pêssego Romã Trigo (brotos) 
Pimenta (todas) Salsa Uvas 

É importante lembrar que essas delícias devem ser orgânicas e con
sumidas cruas. N o final deste livro, veremos como elas aparecem nas 
diversas receitas. 

Vamos entender sinergismo 
Fica evidente para os que lêem este livro que é muito melhor para o 

corpo humano estar exposto a substâncias naturais, que são fáceis de as
similar, metabolizar e eliminar, do que a drogas, que freqüentemente são 
difíceis de eliminar, e que são tóxicas para o corpo. Aborda-se aqui uma 
proposta mais refinada de prevenção e tratamento de doenças - a Medicina 
integrativa —, que honra e preserva os princípios de cura natural, o que é a 
verdadeira forma de cura, abolindo a prática de procurar condensar a natu
reza moldando-a dentro de nossos conceitos e preconceitos intelectuais. 

U m exemplo bastante ilustrativo da superioridade da abordagem 
integrativa sobre as outras formas contemporâneas de Medicina é o do 
betacaroteno. Diversos estudos comprovaram que alimentos que con
têm esse nutracêutico são eficientes na prevenção de algumas formas de 
câncer. Tentando comprovar se o betacaroteno realmente previne o cân
cer, o pesquisador escandinavo Hennekens e colaboradores isolaram-no 
e, após 12 anos de estudos, concluíram que o betacaroteno sozinho não 
oferece qualquer forma de proteção contra o câncer. N o entanto, o que 
aquele estudo realmente demonstrou é que o betacaroteno isolado dos 
carotenóides presentes no alimento não previne o câncer. 
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Fica claro que, para prevenir o câncer, o betacaroteno precisa es
tar acompanhado de outros carotenóides encontrados na natureza. De
monstrou-se, dessa forma, que a eficácia de certas vitaminas e minerais 
é dependente do sinergismo de todos os ingredientes presentes no ali
mento in natura. 

É óbvio q u e a mistura provida pela natureza n ã o p o d e ser reproduzi
da em laboratór io , por mais tecnologia d e q u e se d i sponha . M e s m o 
q u e fosse possível, o preço d e tal d r o g a inviabilizaria sua comerciali
z a ç ã o . E muito melhor, mais visual e mais s a b o r o s o comer cenoura s 
o r g â n i c a s . 

O conceito de sinergia é difícil e caro de se pesquisar, embora sua 
prevalência e importância na nutrição e na saúde sejam evidentes. Duas 
substâncias são sinérgicas quando as ações e os benefícios de ambas, 
quando unidas, são maiores ou diferentes de quando estão separadas. 
Atualmente, sabemos que o cálcio é mais bem absorvido na presença do 
magnésio. A coenzima Q é mais facilmente absorvida quando presente 
em óleos essenciais, como o óleo virgem da linhaça. 

Apesar de ainda não sabermos tudo sobre sinergismo, a melhor 
e mais segura forma de obtê-lo será quando nos alimentarmos dia
riamente de forma natural. Os alimentos naturais, preparados em re
ceitas cruas, fornecem o sinergismo ótimo, apesar de não podermos 
comprovar ainda esse fenômeno complexo com base na tecnologia 
disponível hoje. 

E importante lembrar que estamos aqui propondo que é possível 
nos alimentar exclusivamente de vegetais orgânicos e crus, mas, mesmo 
que isso não seja possível, por razões exclusivamente culturais, que esses 
alimentos não deixem de estar presentes nem um dia sequer de nossas 
vidas, mesmo porque é indiscutível que apresentam efeitos modulató-
rios no funcionamento de nosso corpo e que são peça-chave na condu
ção para uma saúde plena. 



PARTE I - No consultório 

A ciência vem denominando essas ervas e alimentos crus, ou le
vemente processados, de biomoduladores. Os biomoduladores agem 
de forma diferente da ação farmacológica à qual estamos acostumados, 
pois eles atuam na reorganização dos sistemas fisiológicos. E m vez de 
uma molécula, como a cafeína, a nicotina e a insulina, agindo em um 
receptor, determinando um efeito no corpo, promove-se uma reação 
mais complexa, que envolve receptores metabotrópicos em diversos sis
temas fisiológicos e que não pode ser atribuída a essa ou àquela substân
cia, pelo modelo farmacológico clássico. 

A visão holística completa determina que o corpo é o próprio agen
te curador, e que o médico é um assistente nesse processo, pronto para 
ser despertado em cada um de nós. Os biomoduladores presentes nos 
alimentos naturais, crus e orgânicos, são peça-chave para a prática mé
dica de abordagem holística. 

Medicina integrativa 
Algumas universidades desenvolvem projetos pedagógicos que in

tegram os diversos aspectos biopsicossociais fundamentais para a for
mação de profissionais de alto nível técnico e com sólida base ética e 
humanista. Seus currículos têm como eixo principal a saúde da família 
e seguem uma filosofia de ensino na qual o processo saúde-doença é 
estudado levando-se em consideração as interações do indivíduo com 
seus familiares e seu ambiente social. 

A Medicina integrativa enxerga a doença como um desvio da fisio
logia normal, do comportamento humano original e da noção de sua 
origem cósmica. Os diagnósticos são estabelecidos de formas tradicional e 
alternativa, mas com base na história clínica, no exame físico, em exames 
complementares e em outras formas acessíveis da Medicina tradicional. 

Ao paciente é ensinado o caminho de volta, de forma que ele pró
prio se conduza ao estado de saúde original, por intermédio do resta-
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belecimento da fisiologia normal e das rotas metabólicas abandonadas, 
com a orientação de um ou de vários profissionais e grupos de apoio, 
utilizando-se de terapias tradicionais e alternativas. 

O projeto de iniciação científica "Oficina de Alimentos Funcionais", 
que estuda a resolubilidade de práticas de higiene para a saúde da familia no 
âmbito culinário - do qual este livro é pedra fundamental - aborda o tema 
em seus aspectos sócio-cultural, clínico, bioquímico, avaliativo e educativo. 

São princípios da Medicina integrativa: 

• Estabelecimento de uma relação de parceria entre o paciente e o 
praticante no processo de cura 

• Uso apropriado de métodos convencionais e alternativos para 
facilitar a resposta inata de cura do corpo 

• Consideração de todos os fatores que influenciam saúde, bem-
estar e doença, incluindo a mente, o espírito e a comunidade, 
assim como o corpo 

• U m a filosofia de trabalho que não rejeita a Medicina convencio
nal, nem aceita a Medicina alternativa sem uma visão crítica 

• Reconhecimento de que uma prática médica apropriada deve ser base
ada em boa ciência, protocolo-dirigida e aberta a novos paradigmas 

• Uso de intervenções naturais e pouco invasivas, sempre que possível 
• Conceitos o mais amplos possível em promoção de saúde, pre

venção e tratamento de doenças 
° Os praticantes devem ser modelos de saúde e cura, compromissa

dos com o processo de auto-exploração e autodesenvolvimento 

Algumas universidades que já possuem programas curriculares de 
Medicina integrativa: 

• Universidade do Arizona, Programa de Medicina Integrativa 
• Universidade de Calgary, Instituto Canadense de Medicina Inte

grativa e Natural 
• Universidade da Califórnia, Irvine, Centro Susan Samueli de 

Medicina Integrativa 
• Universidade da Califórnia, Los Angeles, Centros Colaborati-

vos de Medicina Integrativa 
• Universidade da Califórnia, São Francisco, Centro Osher de 

Medicina Integrativa 
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• Universidade de Columbia, Centro Rosenthal de Medicina 
Complementar e Alternativa 

• Universidade de Connecticut, Escola de Medicina 
• Universidade Duke, Centro Duke de Medicina Integrativa 
• Escola de Medicina Albert Einstein Universidade Yeshiva, Cen

tro de Saúde e Cura 
• Universidade George Washington, Centro de Medicina Integrativa 
• Universidade Georgetown, Clínica Kaplan 
• Escola Médica de Harvard, Instituto Osher 
• Universidade de Ciências e Saúde Oregon, Medicina Integrati

va e Saúde da Mulher 
• Centro Universitário Thomas Jefferson de Medicina Integrativa 
• Universidade de Alberta, Pesquisa Complementar e Alternativa 
• Universidade do Havaí em Manoa, Programa em Medicina Integrativa 
• Universidade de Maryland, Centro de Medicina Integrativa 
• Universidade de Massachusetts, Centro da Mente 
• Universidade de Michigan, Medicina Integrativa 
• Universidade de Minnesota, Centro para a Cura e Espiritualidade 
• Universidade de Medicina de New Jersey, Instituto de Medicina 

Alternativa 
• Universidade de New México, Centro de Ciências da Saúde 
• Universidade de Pennsylvania, Centro de Terapias Complementares 
• Universidade de Pittsburgh, Centro de Medicina Complementares 
• Universidade de Texas, Ramo Médico, Cuidados de Saúde Inte

grativos U T M B 
• Universidade de Washington, Departamento de Medicina Familiar 
• Universidade Wake Forest, Medicina Integrativa e Holística 

Programas do curso Basesfisiológicas e conscientes da terapêutica natural: 

Módulo reconexão com a natureza 
• Alimentação funcional e apropriada às demandas de nossa vida 

diária e espiritual (que são, em suma, a mesma coisa) 
• Agua pura e estruturada 
• Luz solar 
• Ar fresco 
• Atividade física e lúdica 
• Sono e descanso 
• Harmonia emocional, mental e espiritual 
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Módulo reconexão com a consciência 
• Leitura ou participação na leitura de textos de sabedoria 
• Abertura para o amor 
• Reencontro do poder superior 
• Exercício da paz 
• Reabilitação profissional e vocacional 
• Percepção do eterno 
• Harmonia com Deus 

Módulo resgate de relações pacíficas 
• C o m o próprio corpo 
• C o m a mente 
• C o m a família 
• C o m a comunidade 
• C o m a cultura 
• C o m a ecologia 
• C o m Deus 

Essas práticas, desde o primeiro item do primeiro módulo até o 
último, devem ser adotadas de forma diária. Os estudantes dos cursos e 
profissionais envolvidos como assistentes na rede devem atuar, segundo 
suas possibilidades, também de forma diária. Os primeiros passos, os 
de uma alimentação apropriada e de acesso à água pura, podem ser os 
mais trabalhosos, requererem a leitura atenta deste livro e uma prática 
disciplinada. Todos os outros passos podem ser iniciados imediatamen
te, mas não são os objetivos primários deste livro. Aqueles que julgarem 
que podem restaurar a saúde pelas práticas aqui apresentadas, devem 
nos procurar pelo site www.oficinadasemente.com.br 

O fato de estar com as mãos ativas, ralando cenouras, picando ce
bolas, prensando berinjelas, descascando sementes, amassando tomates, 
preparando sucos, cremes, tortas e bolos da mais pura alimentação viva 
gerou o nome inusitado deste livro. A seguir, mostramos como dar os 
passos nesse caminho de transformação. 

http://www.oficinadasemente.com.br


Parte II 

NA HORTA, NO POMAR 
E NO SUPERMERCADO 



CAPÍTULO 5 

Vivendo com 
comida vida 

Espero que essas palavras iniciais ajudem-no a se convencer daquilo que 
eu já me convenci. Ao freqüentar as reuniões semanais do Projeto Terrapia, na 
Fiocruz, Rio de Janeiro, nos encontros na horta Dona Inez, em Guaratiba, na 
Oficina da Semente, na Lapa, ou em qualquer reunião em que preparamos o 
alimento vivo, não consigo ver outra coisa senão a convergência de todos os 
conhecimentos anteriormente mencionados para uma mesa cheia de pessoas, 
cores e sabores, que são iguarias de celebração da vida. 

Em minhas aulas digo, em tom de brincadeira, que troquei o micros
cópio pelo liqüidificador. De fato, passei oito anos de minha vida entre 
a Alemanha e o Brasil, pesquisando microcirculação, com equipamentos 
de alta tecnologia. Os resultados de minhas pesquisas foram levados a um 
grupo seleto de cientistas. Há alguns anos, venho fazendo palestras com um 
liqüidificador em punho, entre outros apetrechos de cozinha. Os resultados 
das pesquisas já não são mais meus, pois são trazidos por todos os partici
pantes da mesa, num processo criativo coletivo. E a mesa é agora composta 
por centenas de alunos, entre os quais donas de casa e pedreiros. 

Também digo que troquei a bancada do laboratório pela pia de 
cozinhas de inúmeras cidades. E m vez de realizar experimentos com 
melancólicos ratinhos, minhas mãos ensinam outras a fazer germinar, 
no seio daquelas cozinhas, as sementes da nova vida. 

Mas ainda não abdiquei da prática da Medicina hospitalar. Ainda 
me agradam os corredores dos hospitais. Sou chegado a um bisturi e aos 
meus endoscópios. Quando conduzo um cateter dentro de um corpo 
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humano para resgatar uma função perdida, sinto-me feliz, por estar au
xiliando alguém dentro da necessidade. 

Se vocês entenderem este livro e aplicarem os métodos nele ilus
trados, encontrarão grandes surpresas dentro de seus lares e dentro de 
seus corpos, assim como eu vivenciei e estou vivenciando em meu lar e 
em meu próprio corpo. Além de me sentir feliz pela bela profissão que 
segui, estarei completo e realizado dentro de meu jaleco (ou avental?). 

Espero que os leitores deste livro não busquem aqui as substâncias 
e nutrientes que compõem os alimentos, pois não é o objetivo deste 
trabalho. N e m há aqui respostas a perguntas do tipo "Para que serve 
isso? ou "Contra o que age essa planta?''. As informações funcionais e 
bioquímicas sobre os princípios ativos de todas as plantas aqui mencio
nadas já estão devidamente catalogadas em diversos compêndios e sites 
da internet, que menciono nas referências bibliográficas. 

Enquanto desperdiçam-se fartos recursos financeiros para saber 
quais são os princípios ativos contidos no jiló e "contra-o-quê" ele são 
ativos, prefiro ensinar os leitores a preparar uma farofa de jiló crua sim
plesmente deliciosa. Afinal, o objetivo deste trabalho é desenvolver téc
nicas e métodos culinários para que alimentos funcionais, orgânicos e 
crus possam ser assimilados na culinária das famílias de qualquer classe 
social, em uma forma diária e constante, para a prevenção e o tratamen
to de doenças, e para a manutenção da plena saúde. 

A cozinha viva 
A gordura que gruda na parede da cozinha 

é a mesma que gruda nas artérias 
O autor, 2 0 0 5 

O ato de cozinhar é um ato de amor. Pelo menos deveria ser. Foi 
assim que aprendi com minha família e em minhas peregrinações pelo 
mundo. Mas se o ato de cozinhar é expressão de amor, foi na cozinha 
viva que descobri o amor perfeito. 
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Começando pela ausência do calor, de panelas fervendo, do fogo 
e seus perigos, da ausência de gorduras nas bancadas, nas superfícies, 
nas paredes. Mesmo com a bancada em grande atividade e com restos 
espalhados, o que acontece em preparos maiores, tudo é limpo. Não há 
restos de animais mortos. Não há dor. O vaso de flor em cima da prate
leira demarca: o espaço é amigável. 

Sobre uma velha estante, vidros: um, dois, três... 21 tipos de se
mentes em tons pastel, que dão um toque decorativo todo especial. 
Lembro-me dos tempos do "um, dois, feijão com arroz". Tenho em 
minha casa 21 variedades de sementes, cereais, leguminosas e castanhas 
e, se quiser buscar mais, chego fácil a 40 . Sobre um canto da bancada 
pequena, mas muito limpa, estão potes de vidro, potes de louça, cadi
nhos e peneirinhas cheias de sementes, que vibram em sua umidade 
feliz, de renascença, no processo silencioso e sagrado da germinação. 
Parece que dá par ver os raios de energia que saem delas. Aliás, toda a 
cozinha é irradiante. 

Dezenas de vidros menores têm temperos que secam, molham, 
aquecem, esfriam, amargam, azedam ou adoçam. O freezer, o forno de 
microondas, e mesmo o fogão não existem mais; obsoletos, tornaram-
se parte de um passado triste. U m simples fogareiro de duas bocas, que 
guardo sobre uma prateleira, surge quando necessário, para amornar 
aquele prato de sementes ou aquela sopa. O calor, na verdade, vem das 
sementes e das castanhas germinadas, vem da vida que delas brota. E 
o calor da vida, que acende milhões de fogueirinhas dentro de nossas 
células, aquecendo-nos por dentro. 

De que serve comer a semente cozida se ela está morta, e fará de 
nosso corpo seu túmulo? Mais vale comer uma semente que, se planta
da, gera uma moita, da qual brotarão milhares de sementes, ou a fruta 
de uma árvore de cuja semente brotará outra árvore, que dará centenas 
de frutos todos os anos. Uma vez esqueci uma panela de barro com 
restos de sementes de lentilhas que fizera amornado. Fui passar o fim de 
semana no sítio. Quando voltei, já estava nascendo uma plantinha, com 
folhinhas e tudo! Eu olhei aquilo e pensei: o que estarão fazendo dentro 
de mim as sementes que eu comi? 
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Olho para a geladeira bem velha e charmosa, que funciona no frio 
mínimo. Pode abrir: cenouras e beterrabas com folhas, espinafre, salsa, 
couve, acelga, almeirão, chicória, alface, cidreira... Quer ver um jardim? 
Abra a geladeira de uma cozinha viva. Quando temos o prazer de ter 
a horta ao redor da casa, nem de geladeira precisamos. Basta caminhar 
entre os canteiros e colher as verduras que quisermos. Quer ver muitas 
frutas? Olhe para a fruteira de uma cozinha viva. N a culinária crua, 
as frutas não são mero complemento, mas os ingredientes principais 
e inalterados dos cremes, tortas, mousses e pavês, junto a castanhas e 
frutas secas. Dependendo da época, a cozinha tem cheiro de abacaxi, de 
pêssego, de manga ou de caju. 

N a hora de lavar equipamentos, talheres e louças, mais uma sur
presa: como as gorduras utilizadas são poliinsaturadas, elas saem prati
camente com água e muito pouco sabão biodegradável. Nenhum óleo 
pesado ou saturado vai para dentro de nosso sangue ou para os manan
ciais de água. Nenhuma gordura saturada cola nas paredes da cozinha 
ou das artérias. 

E m uma estante de madeira, descansam diversas bandejinhas, nas 
quais crescem os brotos de girassol e de trigo. Estão prontos para uso, 
basta aparar um maço de brotos e juntá-los ao leite da terra com energia 
vital máxima. Considero a estante de brotos um local nobre, não só pela 
possibilidade de gerar alimentos com grande vitalidade, mas também 
por incluir o elemento terra em nossa cozinha. 

A cozinha viva dos mais abastados pode funcionar com os mais va
riados apetrechos. São aparelhos sofisticados como centrífugas, proces
sadores, moinhos elétricos de grama de trigo e de grãos de trigo germi
nados, desidratadores e muitos outros. Mas o maior impacto da cozinha 
viva é na outra ponta da escala social: os que vivem na falta de recursos. 
E m um congresso mundial de vegetarianismo acontecido em Florianó
polis, assisti a um vídeo com o depoimento contundente de um senhor, 
morador de uma comunidade, que transformou a cozinha de seu bar
raco em um espaço vivo. Parece até um sonho ver que simples barracos, 
com suas cozinhas apertadas, possam receber os anjos da água, do ar 
e da luz do sol, e iluminar-se com a força das sementes germinadas. É 
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fruto do trabalho ainda inicial, porém vigoroso, da doutora Maria Luiza 
Nogueira e do projeto Terrapia, na Fiocruz. 

Terrapia 
A silhueta do imponente castelo mourisco destaca-se sobre o morro-

te coberto de frondosas árvores. Seus arabescos, capitéis, arcos e colunas 
deixam uma lembrança inesquecível para o visitante. O passado, marcado 
pelo pioneirismo e tradição, une-se a um presente de modernidade, com
petência e liderança na produção científica nacional nesse oásis, em meio 
ao árido deserto da avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos 
na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Vinculada ao Ministério da Saúde 
brasileiro, desenvolve ações na área da ciência e da tecnologia em saúde, 
incluindo atividades de pesquisa básica e aplicada, ensino, assistência hos
pitalar e ambulatorial de referência, formulação de estratégias de saúde 
pública, informação e difusão, formação de recursos humanos, produção 
de vacinas, medicamentos, equipamentos diagnósticos e reagentes, con
trole de qualidade e desenvolvimento de tecnologias para a saúde. 

Em inúmeros edifícios, cientistas trabalham incessantemente em bio
logia molecular, celular, imunologia, fisiologia e inúmeras outras áreas do 
conhecimento. N o Hospital Evandro Chagas, dentro da Fiocruz, acom
panham-se portadores de doenças infectocontagiosas procedentes de áreas 
endêmicas de todo o país. Também na Fiocruz está a Escola Nacional de 
Saúde Pública e um centro de saúde multidisciplinar, que aplicam os mais 
novos recursos na promoção da saúde. 

Dentro desse âmbito surgiu o projeto Terrapia, que se utiliza de 
uma área posteriormente degradada, na qual agora crescem girassóis, 
amoreiras, rúculas, couve, hortelã-pimenta e manjericão, entre muitas 
outras plantas, dentro de belos jardins e canteiros de pedras. Nesse la
boratório vivo, ao ar livre, há também uma horta selvagem, ou seja, 
uma horta que ninguém sulca com enxadas ou ferramentas, mas que é 
simplesmente um emaranhado de plantas selvagens comestíveis. 
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Todas as quartas e quintas-feiras, a horta abre-se ao público visi
tante, que pode caminhar entre os canteiros, conhecer o funcionamento 
das composteiras, colher plantas tradicionais ou selvagens, e preparar o 
leite da terra, feito de maneira coletiva, com maçãs, sementes e as recém-
colhidas plantas comestíveis como o caruru, ora-pro-nobis, beldroega, 
tiririca e trapoeraba. Iniciam-se, logo após, pequenas aulas e exposições 
práticas sobre germinação de sementes, culinária viva e temas relativos 
à saúde e natureza. A conclusão dos trabalhos matinais é um almoço 
multicolorido e multissaboroso, feito a 20, 30 mãos. Reunidos ao redor 
das mesas, também ao ar livre, somos todos comensais de uma ceia de 
puros alimentos funcionais. 

Nesse ambiente, sob a supervisão zelosa da médica e colega Maria 
Luiza, pude passar um ano seguido aprendendo muitos dos princípios 
mencionados neste livro. O projeto está se desenvolvendo, surgem novos 
participantes, sejam eles cientistas ou donas de casa. Esses ensinamentos 
estão se difundindo para diversos centros de saúde do Rio de Janeiro 
e vizinhanças, e já dispõe de uma cozinha viva, feita com consciência, 
pequenina, simples e prática, que pode ser visitada e copiada por pes
soas de baixa renda, como o senhor que aparece no vídeo institucional 
mencionado anteriormente. 

Lixo amigo 
O lixo que se produz em uma cozinha viva é sempre abundante, e 

orgânico também: cascas de sementes e frutas, bagaço dos sucos, restos 
de terra das bandejas, sobras que geram grande volume toda semana. 
Mas os porteiros do prédio em que eu morava desconheciam esse lixo, 
pois eu o guardava em recipientes plásticos vedados. Todos os fins de 
semana, retirava meu lixo do prédio sem que ninguém percebesse e 
despejava em composteiras na horta do sítio, para que novamente se 
transformasse, graças aos mesmos organismos do solo, em terra viva. Eu 
mesmo ainda não havia percebido esse mistério da culinária viva. 
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U m dia, tive de procurar um objeto que foi jogado no lixo e en
fiei os braços na composteira, situada dentro da horta Dona Inez. Não 
achei o objeto, mas senti nas mãos o calor da vida: uns 4 0 ° C . Aquele 
enorme ventre gestava a terra, que em nove meses estava pronta para ser 
usada nos canteiros da horta e da roça, de onde vinham os alimentos 
que servimos à mesa. O ciclo da energia e da matéria estava completo, 
dentro e fora de minhas mãos. Antes, eu estava um pouco ansioso, mas 
aquele momento inesquecível apoderou-se de mim, trazendo-me uma 
profunda serenidade. As mãos já não reviravam o composto, mas o aca
riciavam. Esqueci o que buscava naquele momento, e gostei do que en
contrei: o retorno ao ventre da mãe que a todos nós gerou, vertebrados 
ou não, e que um dia irá nos receber com o mesmo amor. 

Pergunto aos leitores: algum dia passou pela cabeça de vocês que o 
lixo pode ser um grande amigo? Algo que lembre nossa mãe? Algo que 
se pareça com vida? Lógico que não! O conceito de lixo que temos é de 
algo fétido, repugnante, contaminado, cheio de baratas e ratos, com la
tas e vidros cortantes. Os lixeiros então, são heróis, que vencem o medo 
e carregam esses sacos escuros com cheiro de podridão para lugares em 
que os abutres disputam com crianças os dejetos contaminados de nosso 
cotidiano. O lixo custa caro para os cofres do governo, quando deveria 
ser fonte de riquezas. O lixo polui a natureza, porém deveria voltar para 
ela. Mais uma vez, tive de admitir que somos aquilo que comemos, até 
mesmo na hora de jogar fora o que sobrou de nossos repastos. 

Ah sim! Lembram-se do objeto perdido? Era uma bailarina de lou
ça de minha filha. Foi encontrada meses depois, entre os pés de alface, 
"adubando" o canteiro! 

Cozimento e bactérias 
Quando cozinhamos os alimentos, elevamos sua temperatura a 

mais de 100°C. Para comê-los, no entanto, devemos aguardar que a 
temperatura caia para 40 °C , para não queimarmos a boca ou a língua. 
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A única vantagem desse método seria o da suposta esterilização do ali
mento. Mas, se quisermos comer alimentos que foram "autoclavados" 
pelo cozimento, deveremos fazê-lo no exato momento em que chegam 
aos mencionados 40 °C . O alimento cozido é composto de matéria des
vitalizada. Perde os nutrientes vitais e os nutracêuticos. Enzimas, bio-
moduladores e antioxidantes são destruídos pelo fogo. Resta a suposta 
esterilidade. 

Aumento do número de bactérias em alimentos crus e cozidos ao longo do tempo 

As bactérias "boas" ou "más" são seres extremamente laboriosos, 
que trabalham sem parar sobre a matéria desvitalizada. Ao cabo de 
uma hora, replicam-se aos milhões, instalando colônias e produzindo 
toxinas! As cubas de um restaurante self-service ou os potes térmicos 
da dieta hospitalar são ótimas estufas, e o alimento desvitalizado é um 
excelente meio de cultura para o crescimento bacteriano. A contagem 
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bacteriana após algumas dezenas de minutos pode atingir valores as
tronômicos (ver na tabela abaixo). 

Já em um prato amornado, as bactérias presentes no ambiente não 
encontram matéria desvitalizada para degradar. Os tecidos vegetais são 
picotados ou ralados, mas estão repletos de fitonutrientes e de agentes 
antioxidantes. Estão vivos. As sementes que utilizamos podem germi
nar mesmo após o amornamento. C o m isso, o crescimento bacteriano 
é mínimo. Obviamente, o calor do amornamento "atiça" as bactérias 
presentes, mas a contagem bacteriana será significativamente inferior ao 
equivalente cozido. Também não se deve comer pratos amornados ho
ras após seu preparo, pois já haverá produtos de fermentação enzimática 
e proliferação bacteriana. Como a culinária crua não abre mão do ali
mento de origem orgânica, estaremos ingerindo bactérias homeostáticas 
do solo em estado ativado. Probiótica com amor. Amornada. 

QUANTIDADE DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS POR TIPO DE AUMENTO 

Mel 5 milhões por xícara 

Leite 5 milhões por xícara 

Manteiga 7 milhões por xícara 

Ovos 3 7 milhões por ovo 

Queijo 1 0 0 milhões por porção (1 0 0 g) 

Sorvete 2 2 5 milhões por porção (100 g) 

Carne vermelha, frango, peixe 3 3 6 milhões por porção (100 g) 

Prato contemporâneo 7 5 0 milhões a 1 bilhão por prato 

Prato vegano (sem ovos ou leite) 5 0 0 por prato 

A maior parte dos preconceitos, dogmas, tabus e superstições enrai
zadas na classe médica em relação à contaminação bacteriana alimentar 
refere-se aos inofensivos vegetais crus. Os valores acima mostram que a 
contaminação bacteriana mais pesada vem dos alimentos de origem ani
mal ou altamente glicêmicos, mesmo que sejam cozidos. As perigosíssi
mas Shigetta, Salmonella, Escherichia coli 0157 :H5 entero-hemorrágica 
e as Escherichia enteroinvasivas são derivadas de alimentos de origem 
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animal como ovos, laticínios e carnes. Conforme exposto, após o cozi
mento as bactérias iniciarão a decomposição dos tecidos e o crescimento 
se dará de forma exponencial. 

Mas o pânico da contaminação bacteriana foi estendido de forma 
irracional para as frutas e verduras, que, com simples lavagem mecânica e 
algumas gotas de hipoclorito, tornam-se isentas de bactérias patogênicas. 

O que a tabela acima também mostra é que somos desafiados to
dos os dias e em todas as refeições por uma gigantesca massa de bacté
rias patogênicas. Só não morremos de infecção porque gozamos de um 
fantástico sistema de defesa gastrointestinal! Mas isso tem um custo: 
lembremos da leucocitose digestiva, mencionada no início deste livro. 
Desafiamos diariamente nossas economias, e demanda-se, de forma 
também diária, um gasto energético com a imunidade. Nosso sistema 
imunológico deve ser exercitado diariamente por bactérias benéficas, e 
não extenuado por bactérias hostis. 

É muito comum, na prática médica, que os médicos digam ime
diatamente aos seus pacientes, quando da vigência de enfermidades crô
nicas ou agudas: "Não comam nada cru. 1". Estão privando-os de alimen
tos preciosos e até salvadores. Negam a seus pacientes os nutracêuticos 
que evitam a oxidação, as vitaminas, as enzimas e os biomoduladores 
mineralizados que são capazes de realizar verdadeiros milagres. Ren-
dendo-se ao plano das poderosas multinacionais, preferem prescrever 
antibióticos, vitaminas, antioxidantes e minerais em cápsulas, compri
midos, manipulações e injeções que podem até ser estéreis. Mas são e 
sempre serão estranhos — e nocivos - para o corpo. 



O pão da vida 

Segredos da padaria viva 
C o m todo o exposto, onde fica aquela tradição padeira do Ociden

te, aquela que, só de pensar, me enche de saudades de minha mãe, tão 
exímia na arte da culinária de forno? Onde ficam os pães, os bolos, os 
cookies, as pizzas, que nos dias mais frios enchem de aromas e aquecem 
toda a casa? Minha avó Baby preparava uma torta de maçã austríaca: 
apfelstrudel. Acordava às 5 horas da manhã e preparava a massa e o 
recheio artesanalmente. Às 7 da manhã a gente saía da cama e comia 
aquele manjar dos deuses ainda quentinho. Detalhe: ela fazia sempre 
nos dias de aniversário de cada um dos netos. C o m o éramos quatro, 
garantíamos pelo menos quatro tortas por ano. U m dia ela se foi, mas 
as tortas continuaram pelas mãos de dona Inez. Aí chegou a vez dela. 
Mas a receita original continua pelas mãos de minha irmã, Viviana. Eu 
mesmo fiz essa receita várias vezes, só que agora eu consegui criar uma 
nova forma de manter essa relíquia de família: a torta de maçã do Matu-
salém. Meu grande desejo é ensiná-las aos meus bisnetos. A receita está 
no fim deste livro. 

O forno que doura o pão dos vivos está no céu e acorda o morador 
de nosso imenso país todos os dias: o sol. O astro-rei, que com seus 
raios fúlgidos faz surgir os minúsculos brotos, e que todos os dias com 
sua energia mansa desperta a planta para que cresça e se modifique, é 
o mesmo que doura o trigo que foi germinado na cozinha viva e que. 
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pela habilidade e criatividade do padeiro, pode reencontrar-se com o sol 
depois de moído e transformado em massa. 

N o sítio Nirvana, tenho um velho pé de mesa de ferro fundido, 
sobre o qual deposito uma antiga vitrine de jóias, que compõe o desi-
dratador perfeito para meus pães de trigo, pizzas de grano duro, cookies 
de aveia com passas e amendoim, granola, crackers de linhaça ou o que 
der na telha. Falando em telha, é bom ter algumas bem lavadas com 
escova. São assadeiras rápidas, em dia de sol forte, para fazer bolinhos e 
almôndegas no telhado do prédio (com a boa vontade do porteiro), ou 
na sacada do apartamento. Criatividade é o que não falta, mas faz sen
tido: depois que você come um pão essênio, o pão vivo, não dá vontade 
de parar mais. E ainda, quando se come novamente o pão francês - é 
claro que existem alguns muito gostosos — nota-se a diferença. O pão 
vivo mantém a saciedade por horas, enquanto os pãezinhos de farinha 
branca murcham logo depois de sua ingestão (veja a seguir). 

O moinho manual arrochado à bancada mostra sinais de grande 
atividade. Aqui gosta-se de pão. U m punhado de grãos germinados, 
algumas maniveladas, e pronto! Tenho o pão nosso de cada dia. Muitas 
vezes, misturo a massa assim feita ao azeite de oliva, algumas verduras, 
e como crua mesmo. 



94 PARTE li - Na horta, no pomar e no supermercado 

N a oficina, tenho também um velho moinho de carne, com motor 
elétrico potente, que foi adaptado para moer grãos vivos, e cumpre a 
tarefa com competência incrível. Acho até que o moedor gosta mais de 
sua nova função. O rendimento da moagem é excelente. E meus convi
dados esbaldam-se com os pães, pizzas, almôndegas e nhoques. 

Lá, acima do Equador, os americanos, que não têm o mesmo sol 
que a gente, esmeraram-se em criatividade, e fizeram um maravilhoso 
desidratador, muito chique, com várias gavetas e temperaturas regu
láveis. Enquanto ainda não temos esse modelo, vou me virando em 
dias de chuva. Comprei algumas janelas de vidro em uma demolição, 
lavei-as muito bem, e elas são agora um excelente forno solar, quando o 
sol irradia de cima para baixo ou por aquecimento de baixo para cima, 
acendendo fogareiros a uma certa distância do vidro que o mantenha 
aquecido com calor suportável pelas mãos. A massa é espalhada direta
mente sobre o vidro, e os resultados são excelentes! 

Um ótimo desidratador pode ser feito de placas de vidro 
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Até o velho e obsoleto fogão, usado com a porta aberta e fogo 
muito baixo (haja gás), é capaz de desidratar bem. Outra técnica com 
fogão consiste em aquecê-lo bem e depois apagar a chama, deixando lá 
cookies de aveia, crackers de linhaça, que, na curta exposição ao calor, 
desidratam bem sem perder os nutracêuticos. 

DIFERENÇAS ENTRE O PÃO FRANCÊS E O PÃO VIVO (PÃO ESSÊNIO) 

P ã o f r a n c ê s ( 1 0 0 g) (— P ã o e s s ê n i o ( 1 0 0 g) 

Assado Desidratado 

Engorda Delineia o corpo 

Ácido Alcalino 

Causa prisão de ventre Regula os intestinos 

Desprovido de enzimas Apresenta enzimas ativadas 

Vitaminas presentes em traços Riquíssimo em vitaminas do complexo B 
e em precursores da vitamina B ] 2 

Fermentação por fungos Fermentação enzimática natural 

Nutre por meia hora Nutre por três ou mais horas 

Nutriente predominante: amido Nutrientes: proteínas degradadas em 
aminoácidos , carboidratos simples e 
gorduras insaturadas de cadeia curta 

Não contém DNA Contém DNA (informação nucléica) 

"Batizado" com bromato de potássio, 
que continua sendo usado , mesmo 

proibido* 

"Batizado" com á g u a , ar, sol e amor 

Sais químicos Sais da terra 

E intragável quando cru, provoca cóli

cas abdominais 
V 

E muito saboroso quando cru, de fácil 
digestão ^ 

* Os aditivos químicos permitidos pela vigilância sanitária estão listados a seguir 
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Aditivos alimentares permitidos 
pela Vigilância Sanitária 
(para uso em pães de farinha com fermentos biológico ou químico) 

Fonte: Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 1994) 

A c i d u l a n t e s 

Acido tartárico e ácido fosfórico. 

R e g u l a d o r e s d e a c i d e z 

Tartarato monossódico, tartarato dissódico, tartarato monopotás-
sico, tartarato dipotássico, tartarato duplo de sódio e potássio, fosfato 
monossódico, fosfato de sódio monobásico, monossódio dihidrogênio 
monofosfato, fosfato dissódico, fosfato de sódio dibásico, dissódio hi
drogénio monofosfato, fosfato monopotássico, monofosfato monopo-
tássio, fosfato hidrogénio dipotássico, monofosfato dipotássico, fosfato 
dicálcico, fosfato dibásico de cálcio, ortofosfato dicálcico, fosfato tricál-
cico, fosfato tribásico de cálcio, ortofosfato tricálcico. 

A n t i o x i d a n t e s 

Palmitato de ascorbila, estearato de ascorbila, tocoferol, alfa-toco-
ferol, gaiato de propila, terc-butil-hidroquinona, butil hidroxianisol, 
butil hidroxitolueno, citrato de isopropila (mistura), citrato de isopro-
pila (mono). 

A r o m a t i z a n t e s 

Todos os autorizados. 

C o n s e r v a n t e s 

Ácido sórbico, sorbato de sódio, sorbato de potássio, sorbato de 
cálcio. 



Lugar de Médico é na Cozinha 

E m u l s i f i c a n t e s 

Todos os autorizados e alginato de propileno glicol, polioxietileno 
(8) estearato, polioxietileno (20) monolaurato de sorbitana, polioxieti
leno (20) monooleato de sorbitana, polioxietileno (20) monopalmitato 
de sorbitana, polioxietileno (20) monoestearato de sorbitana, polioxie
tileno (20) triestearato de sorbitana, ésteres de ácido diacetil tartárico e 
ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e 
diglicerídeos, ésteres de ácidos graxos com propileno glicol, estearoil-2-
lactil lactato de sódio, estearoil-2-lactil lactato de cálcio, monoestearato 
de sorbitana, triestearato de sorbitana, monooleato de sorbitana, mono
palmitato de sorbitana. 

E s p e s s a n t e s 

Todos os autorizados. 

E s t a b i l i z a n t e s 

Todos os autorizados e alginato de propileno glicol, polioxietileno 
(8) estearato, polioxietileno (20) monolaurato de sorbitana, polioxieti-
leno(20) monooleato de sorbitana, polioxietileno (20) monopalmitato 
de sorbitana, polioxietileno (20) monoestearato de sorbitana, polioxie
tileno (20) triestearato de sorbitana, ésteres de ácido diacetil tartárico e 
ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e 
diglicerídeos, ésteres de ácidos graxos com propileno glicol, estearoil-2-
lactil lactato de sódio, estearoil-2-lactil lactato de cálcio, monoestearato 
de sorbitana, triestearato de sorbitana, monooleato de sorbitana, mono
palmitato de sorbitana. 

M e l h o r a d o r e s d e far inha 

Todos os autorizados e quantum satis dióxido de enxofre, anidrido 
sulfuroso, sulfito de sódio, bissulfito de sódio, metabissulfito de sódio, 
metabissulfito de potássio, sulfito de potássio, sulfito de cálcio, bissulfito 
de cálcio, sulfito ácido de cálcio, bissulfito de potássio, fosfato monocál-
cico, fosfato monobásico de cálcio, ortofosfato monocálcico, fosfato di-
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calcico, fosfato dibásico de calcio, ortofosfato dicálcico, fosfato tricálcico, 
fosfato tribásico de calcio, ortofosfato tricálcico, fosfato de amonio mo
nobásico, monoamónio monofosfato, fosfato de amonio dibásico, clo-
ridrato de 1-cisteína, azodicarbonamida, peróxido de benzoíla, protease 

F e r m e n t o s q u í m i c o s 

Todos os autorizados e fosfato monocálcico, fosfato monobásico 
de calcio, ortofosfato monocálcico, fosfato dicálcico, fosfato dibásico 
de calcio, ortofosfato dicálcico, fosfato tricálcico, fosfato tribásico de 
calcio, ortofosfato tricálcico, difosfato dihidrogénio dissódico difosfa
to de sodio, pirofosfato dissódico, difosfato dihidrogénio monocálcio, 
difosfato de calcio, fosfato ácido de aluminio e sodio, aluminio fosfato 
de sodio ácido. 



CAPÍTULO 7 

As novas fontes 
de proteína 

E aquilo que nesse momento se revelará aos povos 
surpreenderá a todos não por ser exótico 

mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto 
quando terá sido o óbvio 

U m índio , Caetano Veloso, 1976 

A ousadia de Colombo 
E m um determinado momento da história, havia uma grande dis

cussão se a Terra era redonda. Espanha e Portugal, nossas raízes ibéricas, 
eram potências navegadoras. U m ousado navegador genovês, de nome 
Cristóvão Colombo, pedia recursos à coroa espanhola, dizendo que po
deria chegar às índias pelo ocidente. Colombo se desesperava tentando 
explicar o óbvio aos seus prováveis patrocinadores. N e m assim os con
venceu. Anos depois, com três caravelas e uma tripulação de presidiá
rios, descobriu o Novo Mundo, navegando pelo ocidente. 

Aqui estamos, no tempo presente, ano dois-mil-e-tantos. Vivemos um 
mundo de guerras, violência urbana, devastação ambiental, miséria, fome, 
e mais tantas mazelas que nem vale a pena mencionar. O que fazemos, to
dos os dias, que nos torna solidários com esse quadro dantesco? A resposta 
é óbvia: comemos todos os dias alimentos que nos trazem guerras, violência 
urbana, etc , etc. Alimentos sem informação, sem enzimas e sem vida. 
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Estamos condicionados, desde que nascemos, a comer sementes 
cozidas: feijão com arroz, ervilhas enlatadas daqui, uns grãos de bico 
acolá, milho cozido, pipoca, pés-de-moleque. Bem, o resto da nossa 
alimentação fica mais ou menos na tríade farináceos-gorduras-carnes 
(exemplo: bife com batata-frita, hambúrguer). Deixamos apenas 1% 
a 5 % de nossa dieta por conta de verduras, legumes cozidos e frutas. 
E achamos que estamos nos nutrindo, não é genial? Ainda por cima, 
apelamos aos refrigerantes e doces para "empurrar" o processo digesti
vo, acabando por exauri-lo de todas as suas enzimas. Após uma refeição 
nesse esquema, ficamos mortos, temos de nos deitar, ou vamos nos arras
tando para o trabalho. 

Pois, imagine agora que, de um momento para o outro, você não 
joga mais as sementinhas no fogo tal qual se fazia com uma bruxa na 
Inquisição, mas deita-as carinhosamente em uma tigela de água limpa 
e deixa-as por uma noite envolta pelos mistérios da água. Vai dormir e 
sonha com o dia seguinte. Você acorda e pensa: o que há de novo hoje? 
As sementes estão germinando na bancada da cozinha! 

Você enxagua as sementes, deita-as sobre uma peneira e vai fazer 
seu trabalho, deixando que o ar também faça o seu. Peça para alguém 
"regá-las" durante o dia. Se não tiver ninguém em casa, leve-as num 
vidrinho com filó. Se estiver em casa, lave-as você mesmo. Invente. Na
more suas sementes. Deixe-as namorarem você. Desse namoro, a civili
zação humana surgiu e caminhou pela Terra. 

Você estará resgatando milhares de anos de esquecimento. E, anote 
em uma agenda; essa data é importante em sua vida, porque, a partir de 
hoje, tudo vai ser diferente. 

A semente germinada 
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O narizinho branco que surge da sua semente germinada represen
ta toda aquela ousadia que Colombo teve ao navegar por novos mares. 
Aproveite a energia vital que está irradiando das sementes. Elas serão 
utilizadas em todas as receitas deste livro, e conduzirão o leitor a longas 
travessias e o farão chegar a um mundo novo de saúde, fartura e paz. 

A "neura" das proteínas 
A maioria dos que hesitam em partir para uma alimentação vegeta

riana afirma que ela é desprovida de proteínas, aquelas substâncias sem as 
quais não vivemos. N a verdade, as proteínas são os tijolos estruturais de 
todos os tecidos no plano molecular, além de combustíveis que produzem 
energia para as células. Estão presentes no R N A e no D N A , e, portanto, 
são chave na genética. N a forma de proteínas circulantes, dão estrutura 
ao plasma, e na forma de enzimas — todas as enzimas são proteínas — sim
plesmente são responsáveis pelo funcionamento de toda a engenharia da 
vida, desde a respiração, passando pela coagulação sanguínea, imunida
de, equilíbrio endócrino, e muitas outras funções. Pode-se afirmar que as 
proteínas participam em todas as instâncias da vida. 

C o m tantos atributos, fica óbvio que todos tenham essa "neura". 
Afinal, como ter uma dieta que possa suprir a demanda de proteínas 
de que tanto precisamos? Em nome disso, milhares de animais são sa
crificados diariamente, florestas são devastadas em nome da expansão 
de pastos, milhões de litros de leite são ordenhados e pasteurizados, 
milhões de ovos são depositados e embalados para o abastecimento das 
cidades. Segundo Márcio Bontempo, cada brasileiro come, ao longo de 
uma vida, sete vacas, 13 porcos e 1.500 galináceos. 

Em muitos lugares no Brasil e no mundo, uma família diz-se pobre e 
faminta se em sua mesa não estiver presente, diariamente, algo de carne, ovos 
ou laticínios. Os pais que resolverem nutrir seus bebês sem esses alimentos 
de origem animal são considerados irresponsáveis ou loucos. Ninguém pode 
imaginar um adeta de alto rendimento que seja vegetariano. N o entanto, uma 
nutrição altamente proteica pode ser atingida com a alimentação viva. 
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O primeiro ponto crucial é o não cozimento. Conforme mencio
nado neste livro, 50% das proteínas perdem-se com o cozimento em 
altas temperaturas. Daí o alimento cozido já parte em desvantagem. A 
proteína mastigada é ingerida e requer fluxo copioso de ácido clorídri
co, jorrado pela mucosa gástrica e capaz de corroer uma barra de ferro, 
para "dissolver" os nacos de fibra animal ou as sementes cozidas. Grandes 
quantidades de pepsina, quimiotripsina e proteases, enzimas responsáveis 
pela digestão das proteínas, são lançadas na luz do estômago, e seriam 
capazes de digeri-lo se não existissem mecanismos de proteção. Só então 
os milhares de aminoácidos, contas de um colar que é a proteína, estarão 
disponíveis à parede intestinal, para que ocorra sua absorção. 

A economia do corpo é perceptível para cada um de nós: o custo dessa 
forma de digestão é muito alto, gastamos muita energia apenas para digerir 
os alimentos. Não se joga ácido clorídrico e enzimas no sistema sem gasto 
de ATP (trifosfato de adenosina), o bloco fundamental de energia do corpo. 
A nossa "pilha descarrega" para manter esse tipo de digestão. Não podemos 
ver esses processos, que foram estudados com afinco pela ciência, mas pode
mos perceber a queda de energia após um almoço convencional. 

Já nas sementes em germinação, a proteína armazenada durante o 
estado inativo (o colar de contas) é decomposta em seus aminoácidos (as 
contas). Existem processos enzimáticos dentro da semente que terminam 
por oferecer esses fundamentais nutrientes na sua forma mais simples, 
pronta para a absorção, sem qualquer gasto de energia para o corpo. 

O s efeitos d a s sementes germinadas naqueles que sofrem a s dores da s 
gastrites e úlceras s ã o impressionantes. Sem a s proteínas inteiras para 
digerir no e s t ô m a g o , a quant idade d e ác ido clorídrico e proteases , 
produzidos a p ó s uma ceia des se tipo, é ínfima. E a forma mais fisio
lógica de reduzir a s ec reção cloridropéptica, prescindindo dela em vez 
d e bloqueá-la . Um exemplo de tratamento de d o e n ç a s por intermédio 
do reequilíbrio fisiológico: o efeito antiácido não é dirigido a o ó r g ã o 
" e s t ô m a g o " , m a s à toda a economia corporal , pela alcal inização d o 
s a n g u e , obtido a partir de uma a l imentação biogênica. 
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Segundo conhecimentos adquiridos em um verão na Universidade 
de Brasília, com a professora Gabi, em um inesquecível curso de Nutri
ção Aplicada, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais nas 
plantas e nas sementes, desde que saibamos como usá-las. Segundo ela, 
a nutrição de uma pessoa estaria garantida, pelo menos na parte pro
teica, com a associação de cereais e leguminosas no mesmo prato. Isso 
porque os cereais contêm os aminoácidos essenciais que as leguminosas 
não têm, e vice-versa. Dizia ela também que faltariam ainda os amino
ácidos essenciais triptofano e metionina, que seriam garantidos com 
um pedacinho de toucinho. Contava ela que bastaria que os brasileiros 
comessem feijão (uma leguminosa) e arroz integrais (um cereal), tem
perados com toucinho, para garantir sua oferta diária de proteínas. E 
ela estava certa! 

Desde essa valiosa aula, passei a tratar as carnes com mais restrição, 
fazendo um prato cheio de cereais e leguminosas, e o pedacinho de car
ne era o que coubesse na palma de minha mão. Mas hoje utilizo em mi
nha dieta pelo menos 14 tipos de cereais e leguminosas germinados. Se 
me ocorresse comer carne, elevaria meu ácido úrico, pois ofertaria pro
teínas em excesso. N a mesma palma da mão que cabia um pedacinho 
de carne, agora um punhado de cereais e um punhado de leguminosas 
germinadas são capazes de me fornecer todos os aminoácidos essenciais. 
Ainda durante a germinação, ocorre a transformação de aminoácidos 
não essenciais em aminoácidos essenciais. Logo, o triptofano e a metio
nina lembrados pela querida professora Gabi estão garantidos, e não 
preciso mais do tal pedaço de toucinho. Deixamo-lo para o porquinho 
e deixamos o porquinho em paz. 

Quais são os cereais e as leguminosas? E fácil e difícil responder. 
Fácil se formos às plantações para ver as diferenças. Difícil se tentar
mos identificá-los nas embalagens dos supermercados. Afinal, todos são 
grãos. Ao vivo e a cores, fica fácil: a diferença é que os cereais crescem em 
espigas, e as leguminosas crescem em bagas . Todos conhecem a espiga 
de milho; logo, milho é um cereal. Todos conhecem a baga do amen
doim; logo, o amendoim é uma leguminosa. Grãos de bico, ervilhas, 
feijões e soja crescem em bagas. Arroz, trigo, centeio e cevada crescem 
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em espigas. E assim por diante. Amaranto é o quê? Olhe para a planta 
ou para uma foto dela. E uma espiga; logo, amaranto é um cereal. 

Espigas e bagas 

Voltando ao tema do sinergismo, não preciso saber quais aminoáci
dos existem, em que quantidade, dentro de qual grão; basta apenas que 
em meu prato estejam presentes um cereal e uma leguminosa germina
dos, e que seja possível uma oferta variada de cada um desses grupos. 
Quando tenho um desejo - é muito bom seguir os desejos alimentares 
nessa forma de culinária - preparo um "sete grãos", um prato delicioso 
que, como o nome indica, é uma mistura de sete grãos germinados, ou 
faço uma "paella valenciana", que, além de cereais e leguminosas, leva 
sementes germinadas, castanhas e algas. U m banho de proteínas! 

Brotos e verduras 
Se deixarmos a germinação seguir, regando regularmente e man

tendo frescas nossas sementes, obteremos os brotos, que, pela pro
gressão da planta, consomem alguns dos nutrientes encontrados nas 
sementes. Perdem algo do valor nutricional, mas continuam altamen
te energéticos, oferecendo uma ampla gama de enzimas e a clorofila. 
C o m o boas fontes de proteínas, há os brotos de alfafa, feijão e soja, 
que podem ser encontrados em prateleiras de lojas de produtos orien
tais e supermercados. 
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O broto do trigo é considerado a linha de frente na alimentação 
crua, por possuir propriedades nutricionais e medicinais espetaculares. 
Palavras de Jesus de Nazaré aos novos Irmãos dos Eleitos, conforme o 
Evangelho Essênio da Paz: 

Mas agora vos falarei de coisas misteriosas, pois, em verdade vos digo, a 
relva humilde é mais do que alimento para o homem e para o animal. 
Ela esconde sua glória debaixo de um aspecto despretensioso, E o ponto de 
encontro entre os reinos terreno e celestial. 

O broto do girassol é delicioso. Tem um sabor exótico, que lembra 
de longe o agrião, só que um pouco mais adocicado. É perfeito para de
coração de saladas, pode ser incluído em pratos mornos e adicionado ao 
leite da terra. É também uma verdura orgânica que pode ser cultivada 
na cozinha. As propriedades medicinais e nutricionais assemelham-se às 
do broto de trigo. E impressionante ver como os brotos de girassol esti
cam-se em direção à luz e seguem qualquer estímulo luminoso, mudan
do sua posição na bandeja em questão de minutos. E talvez a planta que 
mais absorve informações solares, criando substâncias nutritivas únicas. 
Os incas veneravam o girassol, tendo-o como a própria representação 
do Deus Sol. 

Brotos de feijão moyashi, alfafa, mostarda e outros já são encontrá
veis em casas especializadas e de produtos orientais. Deve-se adotar os 
mesmos critérios que o das sementes, na hora da compra. As hortaliças 
orgânicas surpreendem, pois quase todos nós as temos como pouco ca
lóricas e proteicas, mas não é o caso: o agrião é composto de 5 0 % de 
proteínas, tendo todos os aminoácidos essenciais. E m proporções tam
bém altas encontramos o espinafre, a alface roxa, a rúcula, a bertalha e 
a salsa. Praticamente todas as verduras de folhas escuras têm proteínas, 
e oferecem-nas em forma balanceada. 
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Outras fontes de proteínas no 
reino vegetal: algas 

Como se trata de alimentos "novos", abro uma exceção à regra e entro 
em detalhes reducionistas para melhor explicar seus efeitos medicinais. Os 
vegetais marinhos têm uma riqueza enorme em minerais, particularmente 
cálcio (são muito mais ricos em cálcio que os produtos lácteos) e em oligoele-
mentos como cobre, zinco, estrôncio, cobalto, níquel, molibdênio, chumbo, 
estanho, vanádio, bromo, prata, cromo, bário, lítio e bismuto. Seu teor em 
proteínas é também bastante elevado, assim como o teor de carboidratos e 
vitaminas, sendo que algumas algas possuem quantidades significativas de 
vitamina B , que geralmente se considera só existir em produtos animais. 

As algas são plantas que fazem fotossíntese a partir da luz do sol e 
apresentam, portanto, grande quantidade de pigmentos verdes (clorofi
la), além de azuis, marrons ou vermelhos. E possível encontrá-las mais 
freqüentemente em lojas de produtos orientais. Nessas culturas, fazem 
parte da dieta diária há pelo menos dez mil anos. Há, no entanto, re
latos de consumo de algas por povos mediterrâneos, norte-europeus e 
nativos da América Latina. As que eu consumo são desidratadas — não 
tostadas! - e têm origem em mares da Coréia, com controle biológico. 

Quando consumidas frescas (colhidas na hora), as algas devem ser 
deixadas de molho para atenuar sua salinidade. As que são apresentadas 
em embalagens comerciais já foram previamente lavadas e secas. Devem 
ser deixadas de molho para hidratação e regresso à consistência natural. 
Para quem gosta de comida japonesa e de sushis, é muito fácil adaptar-
se às algas, por seu gosto suave "de mar". Os tipos mais facilmente en
contrados são: nori, kombu, hijiki e ivakame. Substituem os peixes com 
vantagens nutricionais, culinárias e pelo sabor. 

É muito importante salientar que não se deve procurar as algas 
mais caras, em pó, em cápsulas, e que tenham o maior conteúdo em 
proteínas, mas, antes de tudo, fazer com que elas freqüentem nossas 
mesas de forma quase diária. Elas são deliciosas. Algas são as verduras 
do mar e existem em muitas variedades. 



Lugar de Médico é na Cozinha 

Por sua grande proporção de fibras, as algas constituem um com
plemento ideal nas dietas de emagrecimento. Além de satisfazerem o 
prazer de comer, proporcionam a sensação de estomago cheio e saciado 
(peia dilatação da fibra). 

Norí 

São algas dos géneros Enteromorpha e Porphyra. São algas marinhas 
ricas em proteínas, que contêm também grandes quantidades de vita
mina A (tanto quanto as cenouras), C e B . Costuma ser vendida em 
folhas dobradas de 20 centímetros. E a alga utilizada na confecção de 
sushis, mas pode ser jogada em qualquer salada verde, pois tem ótimo 
sabor, levemente acastanhado. Sua combinação é perfeita com gergelim 
branco e preto - como nos sushis —, mas nessa culinária usamos as se
mentes do gergelim germinadas ou hidratadas. 

Koiüühu 

Trata-se de uma das espécies do gênero Laminaria (Digitata, Japó
nica, etc.,), que cresce espontaneamente nos mares do norte e que apre
senta uma cor verde pardacento. E uma das algas mais ricas em iodo. 
E consistente à mastigação, saborosa e salgada, sendo um ingrediente 
indispensável cm pratos de "frutos do mar", aqui "folhas do mar". 

Wakame 

É a alga lindaria pinnatifida, do grupo das Feoficeas, que tem uns 
40 a 50 centímetros de comprimento, e frondes (assim se denominam 
as folhas das algas) amplas e largas. E rica em vitamina C e niacina, e 
contém muito cálcio. Ensacada para venda, parece uma salsa seca. Tem 
sabor bem acentuado, conferindo um paladar bem "marinho". 

Hiziki 

Corresponde à Hizikia fusiforme, também do grupo das Feoficeas, e 
se apresenta em tiras cilíndricas de cor quase preta. E considerada uma 
das fontes mais ricas de sais minerais, especialmente de cálcio: mais de 
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1.400 mg de cálcio em 100 gramas da alga, enquanto a mesma quanti
dade de leite só contém 100 mg. Seu teor em minerais e oligoelementos 
equilibra o nível de sangue no organismo e dá elasticidade e brilho ao 
cabelo. E uma das algas mais gostosas, com forte gosto de mar por causa 
de seu grande conteúdo de proteínas e sais minerais. 

Chlorella 

É uma microalga verde (das Cloroficeas) que contém aproximada
mente 6 5 % de proteínas. É uma excelente fonte de vitaminas B 1 2 , A, e 
niacina, além de clorofila e minerais (cobre, selênio e zinco). Cultiva-se 
da forma habitual, obtendo-se alto rendimento. 

Á g a r - á g a r 

Não é propriamente uma alga, mas um subproduto obtido princi
palmente das espécies Gelidium corneum e Gelidium sesquipedale e Pte-
rocladia capillacea, que por isso também se denominam algas agaríferas. 
O ágar-ágar é uma mistura de polissacarídeos complexos, basicamente 
agarosos (polímeros de galactose sem enxofre) e agaropectina (formada 
por galactose e ácido úrico esterificados com ácido sulfúrico). E muito 
utilizado na fabricação de geléias, sendo responsável pela consistência 
mole, mas suficientemente firme, que esses produtos apresentam. 

Spirulina 

É uma das fontes naturais mais ricas de proteínas até hoje descober
tas. Seu teor proteico é superior ao da carne, do peixe e dos ovos. Além 
disso, as proteínas da Spirulina têm uma composição de aminoácidos 
em proporções adequadas. Também é uma fonte notável de vitaminas, 
sobretudo do grupo B, de betacarotenos e de minerais, entre os quais se 
encontra o ferro, em quantidades significativas. Sua grande riqueza em 
vitaminas do grupo B é muito útil em casos em que há que se aumentar 
o consumo dessas vitaminas, como no nervosismo, nas depressões e nas 
doenças neurológicas periféricas. Constituem um alimento protetot do 
aparelho digestório e regulador do trânsito intestinal. 
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C o m p l e x o Ke lp 

Conhecido por sua alta concentração em minerais, constitui um 
grupo de diversas espécies dos gêneros Laminaria e Ascophyllum. E com
posto basicamente de algas kombu. Entre os seus elementos, destacam-
se o iodo e as vitaminas, em particular a vitamina B ] 2 . Seu consumo 
constitui uma excelente forma de ingerir esses nutrientes importantes 
para a saúde de forma muito agradável. 

Você gos ta de peixe c o m o e u ? Então deixe-o no mar n a d a n d o e feliz! 


