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Prólogo

AQUI ESTÁ! NO INÍCIO desta aventura. 
Obrigado por se juntar a nós e por es- 
colher embarcar nesta viagem. Mas, 
sobretudo, parabéns por gostar de si, por-
que aprender a cuidar de si é a melhor 
forma de o fazer.

Tem nas mãos um presente, que foi 
mimado desde a sua conceção até este 
preciso momento em que optou por abri-
-lo e por começar a mergulhar nele.

Todos os dias ouvimos falar de saúde, 
em qualquer que seja o âmbito, a maioria 
das vezes com pouco rigor. Se se trata de 
ciência, passamos para o extremo oposto, 
onde os tecnicismos e a incompreensão 
são a regra.

Um dos objetivos principais da ciência 
é a divulgação e a transmissão verídica, 
acessível e atualizada da informação, 
tanto para os profissionais como para 
a população em geral, ambos cada dia 
mais ávidos dela pelo vertiginoso avanço 
destes tempos tecnológicos. Para isso, 
torna -se indispensável a utilização de uma 
linguagem simples, atual e direta, essen-
cial para que seja transmitida facilmente  
e com clareza, e ainda mais tendo em 
conta que se trata de informação cientí-
fica. Por outras palavras, que a mensagem 

chegue ao leitor sem que se perca e ao 
mesmo que este assimile a informação 
sem se aperceber de que está perante 
um texto científico. Querido leitor, irá 
comprovar isso mesmo nestas páginas, 
graças ao que a Blanca preparou para 
si, ao conseguir combinar na perfeição 
duas áreas: saúde e ciência.

Acredite quando lhe digo que este livro 
é um presente, pois fica patente a genero-
sidade de partilhar estes conhecimentos 
sobre um tema tão atual com todos nós. 
A autora filtrou a informação, selecionando 
a mais rigorosa e atualizada, e esta chega 
até nós «mastigadinha», pronta a ser 
saboreada… não o poderia dizer melhor, 
tendo em conta o tema que nos ocupa.

Todos os dias nos deparamos com 
informação de vários meios sobre este 
extenso e complexo campo. Pela mão da 
Blanca viajará através da microbiota e dos 
segredos do intestino, embre nhando-se 
nas suas linhas de uma forma apaixo-
nadamente agradável. Está prestes a ser 
conduzido através de passagens, qual 
delas a mais interessante, e a poder des-
cobrir por si próprio este apaixonante 
mundo, de tal forma que termos como 
«butirato», «Bacteroidetes», «probióticos» 
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de generosidade, pois a Blanca oferece-
-nos e partilha connosco os seus conhe-
cimentos adquiridos ao longo do seu 
percurso profissional através das suas boas 
práticas como nutricionista reconhecida.

Há um provérbio árabe que diz: «Livros, 
caminhos e dias dão ao homem sabe-
doria.»

Assim sendo… vamos começar?
 

ABEL SALDARREAGA MARÍN

Médico especialista em Microbiologia  
e Medicina Familiar,  

colega e amigo da autora

ou «SIBO», e conceitos como «jejum inter-
mitente» e «eixo intestino -cérebro» já não 
terão segredos para si.

Quero transmitir-lhe uma reflexão: não 
posso sentir mais admiração pelo trabalho 
apresentado e, sobretudo, um profundo 
respeito pela autora, pois o caminho 
percorrido para chegar até aqui implica 
muita dedicação. Aplicar-se a fundo para 
obter a informação e elaborar este texto 
científico requer muita perseverança e 
uma grande capacidade de trabalho. 
Mas, acima de tudo, devo dizer-lhe que 
está perante uma grande manifestação  
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Introdução

TODOS SABEMOS QUE temos de comer 
bem, o problema é que poucas vezes 
se entende para que serve comer bem  
e como nos beneficia.

O objetivo deste livro é explicar porque 
é que devemos cuidar da nossa alimen-
tação, e assim, após compreendermos 
isto, ser-nos-á mais fácil encontrar uma 
motivação para o pôr em prática.

Mergulharemos no mundo das nos-
sas bactérias e dos microrganismos, que 
vivem e evoluem dentro de nós desde 
que nascemos, embora tenham evoluído 
durante os últimos milénios. Tentaremos 
caracterizar de uma forma simples aque-
les que temos especificamente dentro  
do tubo digestivo, em concreto as bac-
térias do intestino, que por outro lado 
são as maioritárias, embora também as 
tenhamos na pele, no nariz, na boca, no 
ouvido, nos pulmões, na vagina, e até  
no umbigo.

É importante saber que o nosso intes-
tino é mais do que «um armazém de fezes», 
como é comum pensar-se. Na verdade, 
os microrganismos intestinais regulam o 
sistema imunitário sem que nos aperceba-
mos disso. Ou seja, quando o intestino fun-
ciona bem, somos capazes de combater 

as infeções e as doenças com sucesso, 
ao passo que, se não funcionar de forma 
ideal, o risco de ter doenças aumentará.

Também se sabe que a microbiota 
(o conjunto de microrganismos que 
habitam no nosso corpo) regula o desen-
volvimento e a função do cérebro, pelo 
que é evidente o papel tão destacado que 
a microbiota desempenha nos quadros 
clínicos de ansiedade, stress e até no caso 
de doenças neurodegenerativas. Assim, 
para além de nos avisar quando devemos 
comer, o eixo cérebro-intestino influencia 
o estado de espírito, o comportamento  
e, portanto, o nosso bem-estar e a evo-
lução de determinadas patologias neu-
rológicas.

O intestino alberga mais de 100 biliões 
de bactérias; se puséssemos todas as  
nossas bactérias em fila, dariam duas  
a cinco voltas ao mundo! É por isso que é 
importante conhecer a microbiota, saber 
como influencia o organismo e como  
funciona dentro dele, e como devemos 
nutri-la e cuidar dela.

Embora se trate de um campo de 
investigação muito extenso e bastante 
recente, parece-me interessante e moti-
vador conhecer o impacto que cada 
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a ouvir, mas quero que entenda a reper-
cussão que os seus hábitos de vida e a 
sua alimentação podem ter na sua saúde. 
Dou-lhe um exemplo: imagine que tem 
uma doença e que se encontra fragili-
zado e não absorve bem a medicação;  
nesse caso, uma boa alimentação ajudá-
-lo-á a superar melhor a doença, porque 
se sentirá com mais energia e, portanto, 
usufruirá de uma melhor qualidade de 
vida.

Quem é que não gostaria de convi-
ver com a sua doença o melhor possí-
vel? Ou quem não desejaria não chegar 
sequer a desenvolver uma dessas doen-
ças? A genética não é tudo, é verdade, 
mas agora sabemos que podemos chegar 
a não desenvolver certas doenças, mesmo 
que tenhamos predisposição genética 
para elas. Podemos ter influência nelas 
através da nossa epigenética, ou seja, 
de tudo o que rodeia a genética: o nosso 
estilo de vida, incluindo a alimentação, 
o exercício, a saúde mental, a exposi-
ção a tóxicos como o tabaco ou o álcool, 
e muitos outros fatores. E o melhor é que  
a mudança de estilo de vida é uma técnica 
não invasiva, por isso não perde nada 
em tentar!

pedaço de alimento que metemos na 
boca tem, e não só em relação à saúde 
gástrica mas também à mental, hormonal 
e imunológica.

Cada alimento que ingerimos conta, 
sobretudo nestes tempos em que estamos 
cada vez mais viciados em junk food e fast 
food, hábito que predispõe a população 
para uma maior exposição a doenças 
imunitárias, depressão, ansiedade, etc. 
Isto acontece porque os nossos comensais 
do intestino — as bactérias — esperam 
receber um tipo de alimento tradicional, 
que não lhes chega, pelo que acabam por 
se extinguir ou por se alimentar de algo 
que não devem. Consequentemente, não 
são capazes de desenvolver as suas fun-
ções habituais de digestão de nutrientes, 
pelo que não nos conseguem defender 
face a agentes patogénicos nem gerar 
compostos benéficos para a nossa saúde 
que nos proporcionem a energia de que 
precisamos.

No fim de contas, nutrir as nossas bac-
térias intestinais para que gerem subs-
tâncias benéficas é uma das melhores 
decisões que podemos tomar para cuidar 
da nossa saúde. Sei que esta informa-
ção difere do que estamos habituados  



CAPÍTULO 1

O tubo digestivo:  
da boca ao ânus
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O CORPO HUMANO é como um tubo 
cheio de bactérias que começa na boca 
e termina no ânus, e o trato digestivo 
representa o interior dessa complexa 
canalização.

A comida entra pelo início do tubo,  
a boca, e vai-se transformando à medida 
que passa pelo trato digestivo até que se 
excreta em forma de fezes pelo final dessa 
mesma canalização.

E não nos devemos esquecer de mas-
tigar bem durante o processo! É impor-
tante mastigar lentamente, cerca de  
30 vezes por dentada, até que o alimento 
se desfaça na boca. Ao longo da ação  
de mastigar vai-se segregando saliva, 
e esta fará com que a digestão seja mais 

leve, pois ajuda a decompor os alimentos 
em nutrientes.

Portanto, a digestão começa com a 
mas tigação, que contribui para desagre-
gar os alimentos em pequenas partículas, 
misturando-as com a saliva. As enzimas 
da saliva iniciam então a degradação 
do amido e das gorduras, e enviam uma 
mensagem ao organismo para que se 
prepare e dê início ao processo digestivo. 
O mero sabor de um alimento pode desen-
cadear uma série de reações que fazem 
com que o estômago produza ácido.

De seguida, a comida ingerida desce 
pelo esófago e chega ao estômago, que 
funciona como uma caldeira ácida (com 
um pH entre 1 e 2, praticamente sem 
micróbios), e onde um conjunto de enzi-
mas tem a missão de começar a digestão 
e a extração dos nutrientes. Graças a este 
ambiente ácido, as bactérias proceden-
tes do exterior morrem antes de passa-
rem para o intestino. Começa também  
a degradação das proteínas.

Os alimentos parcialmente digeridos, 
denominados «quimo», passam para o 
intestino delgado, cujo interior está reves-
tido de uma espécie de dedos diminutos 
chamados «vilosidades», responsáveis 

Tudo começa 
aqui!
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por absorver os nutrientes e transferi-los 
para o sangue. Neste ponto, os alimen-
tos viajam com as enzimas segregadas 
pelo pâncreas e pelo fígado, as mesmas 
que nos ajudarão a digerir as proteínas, 
os hidratos de carbono e as gorduras. 
No jejuno (segunda parte do intestino 
delgado) absorvem-se os aminoácidos 
procedentes da maior parte das vitaminas 
e dos minerais.

No íleo (terceira parte do intestino del-
gado) tem lugar a absorção de gorduras 
e do colesterol, de vitaminas lipossolúveis 
(vitaminas A, D, E e K), de sais biliares e 
especificamente de vitamina B12, pelo 
que a digestão e a absorção mais impor-
tante dos alimentos terá lugar no intestino 
delgado.

A última parte corresponde ao intes-
tino grosso ou cólon, onde o que chega  

 Secreções
 Nutrientes absorvidos

Amílase salivar

Suco digestivo
Pepsina

HCl

Bílis

Enzimas
Bicarbonato

Vitaminas A, D, E, K
Vitamina B12

Gorduras
Colesterol

Sais biliares

Fe
Ca
Mg

Glicose, Galactose,
Frutose

Vitaminas hidrossolúveis
Ácido fólico

Péptidos digeridos

Na e K
Vitamina K das

bactérias
Água

boca

jejuno

cólon

ânus

íleo

reto

esôfago

vesícula biliar

pâncreas

estômago

duodeno
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Ajudar a que se fabriquem mais ácidos 
gordos de cadeia curta no cólon, atra-
vés do consumo de fibra, aumentará a 
sua concentração no sangue e, portanto, 
supõe uma maior proteção contra as infla-
mações e o excesso de peso. Também 
contribui para uma melhoria da moti-
lidade intestinal, ou seja, para regular as 
diarreias ou a prisão de ventre.

Primeira barreira,  
o estômago

As centenas de bactérias que temos  
na boca e no esôfago passam a ser milha-
res no estômago, milhões e milhares de 
milhões no intestino delgado, para se con-
verterem finalmente em biliões de bacté-
rias no cólon.

Provavelmente, já nos terá ocorrido: 
como é que o nosso organismo pôde che-
gar a toda essa comunidade de bactérias? 
A verdade é que estamos continuamente 

é principalmente fibra. O tempo médio de 
permanência de um alimento no intestino 
grosso é de 6 a 72 horas, antes da elimi-
nação dos resíduos através das fezes. 
O motivo pelo qual o alimento perma-
nece tanto tempo nesta parte do intestino 
tem a ver com o facto de os restos da 
comida ingerida, maioritariamente fibra, 
se encontrarem com uma voraz comuni-
dade de microrganismos, a microbiota 
intestinal — temos muito mais bactérias 
no intestino grosso do que no intestino 
delgado —, que vão fermentar esta fibra 
que o sistema digestivo não pode digerir. 
Esta fibra fermentada chegará ao cólon 
para alimentar as bactérias e produzir 
os nutrientes necessários para as células 
do intestino.

Esta fermentação da fibra, ou amido 
resistente, gera uma série de ácidos  
gordos de cadeia curta, tais como o pro-
pionato, o acetato e o butirato, todos 
eles fundamentais para o crescimento 
das células do cólon, para estimular o 
aumento das bactérias boas no intestino 
e o fabrico de neurotransmissores como  
a serotonina. Também ajudam a aumen-
tar a energia de todo o corpo, a regular 
o colesterol e a estimular a combustão 
das gorduras.

O processo completo da digestão 
em pessoas saudáveis dura  

entre 24 e 72 horas.

Os ácidos gordos de cadeia curta são 
importantes para a saúde digestiva, pois 

fornecem energia às células do cólon.
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liga o esôfago ao estômago), que requer 
um pH estomacal entre 1 e 2 para poder 
fechar corretamente. Se o pH estoma-
cal aumentar (menos ácido), o esfíncter 
relaxa, a válvula fica entreaberta e dá-se 
o refluxo. Quando o ácido estomacal é 
insuficiente, dá-se uma série de condições 
que fomentam o aumento da pressão 
intra-abdominal que empurra o cárdia e 
tem tendência para se abrir; se, para além 
disso, uma pequeníssima quantidade de 
ácido estomacal chega a tocar no esó-
fago, produz-se dor e ardor, porque este 
não conta com proteção contra o ácido 
clorídrico. Assim, neste caso, tomar um 
antiácido aliviaria o sintoma no momento, 
mas não resolveria o problema. Aliás, 
a sua toma durante longos períodos de 
tempo poderia chegar a piorar a situação.

Normalmente, considera-se que a 
causa do refluxo ácido é um excesso de 
ácido estomacal, por isso um dos medi-
camentos mais vendidos e consumidos 
sem controlo são os inibidores da bomba 
de protões (omeprazol), que bloqueiam a 
produção de ácido no estômago. O sin-
toma fica momentaneamente resolvido, 
mas não se trata a causa do problema, 
já que estes medicamentos são indicados 
para a hiperacidez estomacal, por isso não 
se poderia aplicar a todos os casos nos 
quais se sinta acidez (como referi antes, 
pode sentir-se acidez e não ter hipera-
cidez estomacal, antes pelo contrário). 

expostos ao ambiente externo, através da 
ingestão de alimentos, aos micróbios nos 
quais tocamos com as mãos, com todo o 
revestimento da pele, aos que vêm através 
da respiração, aos que são provenientes 
dos nossos animais de estimação… muitos 
entram e saem, enquanto outros ficam a 
viver connosco.

Para que estas bactérias fiquem con-
nosco, primeiro têm de sobreviver ao 
ambiente ácido do estômago; esta é a 
primeira barreira do aparelho digestivo, 
para que não cheguem demasiadas 
bactérias ao intestino delgado. É por isso 
que é tão importante manter o estômago 
ácido, como se fosse uma caldeira, para os 
micróbios. Desta forma, os microrganismos 
morrem antes de chegarem ao intestino  
e de permanecerem dentro de nós.

Uma das causas da acidez ou refluxo 
é o relaxamento do cárdia (esfíncter que 
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Os efeitos de não ter um pH 
suficientemente ácido são,  
entre outros:
• refluxo gastroesofágico
• crescimento excessivo 

de bactérias no intestino 
delgado, de fungos ou parasitas

• permeabilidade intestinal
• proliferação do Helicobacter 

pylori, que cresce em ambientes 
menos ácidos

• diminuição da produção  
de uma substância chamada 
«fator intrínseco», que facilita 
a absorção da vitamina B12, 
portanto, défice de vitamina B12

• má absorção de fármacos  
cuja solubilidade depende 
de um pH ácido do estômago

• má absorção de minerais  
como o zinco, o cálcio, o selénio, 
o magnésio  
e o cobre, entre outros

• fadiga crónica
• dores de cabeça
• intestino irritável
• problemas na pele
• distúrbios imunitários
• diminuição da síntese 

de neurotransmissores
• queda de cabelo
• inflamação das articulações

Contudo, costuma ser tomado por pacien-
tes com hipocloridria (estômago pouco 
ácido) durante longos períodos, o que 
pode acarretar consequências.

Embora seja verdade que os inibidores 
da bomba de protões são necessários em 
alguns casos para desinflamar a mucosa 
do estômago, a toma de maneira crónica 
deve fazer-se sempre sob controlo médico 
e sendo revista de quando em quando, 
porque em alguns casos é evitável. Para 
além disso, pessoas com défice de vita-
mina B12 ou outras vitaminas ou mine-
rais devem ter especial cuidado com a 
ingestão de antiácidos durante longos 
períodos, porque pode gerar um défice 
de vitaminas.

A primeira barreira defensiva está no estômago; o ácido 
gástrico elimina e suprime a maior parte dos micror-
ganismos que entram no nosso corpo, ou seja, a quase 
totalidade das bactérias que chegam ao nosso estômago 
morre numa questão de 5 minutos devido à sua exposição 
ácida.
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 SOLUÇÕES

Como melhorar e aumentar 
a acidez no estômago:
• Infusão de gengibre: corte  

umas rodelinhas de gengibre 
e deixe-as em infusão em água 
uns minutos com umas gotas 
de limão. Tome-a antes 
das refeições.

• A papaia e o ananás têm 
enzimas digestivas que podem 
ajudá-lo a melhorar a digestão 
(papaína e bromelina).

• Tomar 1 colher de sobremesa 
de vinagre de maçã sem filtrar 
em jejum.

• Evitar refeições pesadas.
• Não abusar dos líquidos durante 

as refeições (água, infusões…), 
é melhor entre as mesmas.

• Ingerir alimentos com probióticos 
naturais como o iogurte, o kefir, 
etc. (ver secção «Os probióticos»). 
Nestes casos, deve avaliar-se 
a tolerância dos fermentados.

• Não ingerir açúcares, 
edulcorantes ou gorduras más.

• Não ingerir bebidas gasosas.
• Não comer entre as refeições, 

deixar o sistema digestivo 
descansar (ver o capítulo 6).

Sintomas de diminuição do ácido 
no estômago:
• prisão de ventre ou diarreia
• arrotos depois da comida
• digestão lenta
• sensação de estar muito cheio 

após as refeições
• náuseas
• gases, inchaço e ardor 

no estômago, que aumentam 
ao longo do dia

• sensação de estar melhor entre 
as refeições, quando não  
se come

A falta de ácido clorídrico também 
pode ser causada por:
• abuso de açúcares e gorduras 

más na dieta
• álcool
• tabaco
• stress
• abuso de antiácidos
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e determina o tipo de resposta imunitária 
necessária para combater os germes que 
possam aparecer. Também é uma fonte 
nutritiva de hidratos de carbono da qual 
se podem alimentar algumas bactérias 
que compõem a microbiota, ou seja, esta 
camada mucosa também serve de ali-
mento para alguns dos seus hospedeiros, 
e estes, por sua vez, ajudam a defender  
o intestino da invasão de bactérias pato-
génicas, e são assim capazes de equilibrar 
o sistema imunitário.

A MUCOSA INTESTINAL

As bactérias encontram-se na 
ca mada mucosa, constituída por pro-
teínas chamadas «mucinas», que ser-
vem de alimento a algumas bactérias. 

Barreira seguinte, 
o intestino

Quando um agente patogénico entra 
no corpo, depois de ter sobrevivido à 
acidez do estômago, deverá enfrentar  
as bactérias intestinais residentes, pois 
estas funcionam como primeira linha de 
defesa e, pelo contrário, o sistema imu-
nitário alimenta-as através da mucosa.

A barreira seguinte, não menos im- 
portante e, na verdade, fundamental,  
é a barreira intestinal, que consome apro-
ximadamente 40% da energia de todo 
o organismo. Estas são as funções mais 
importantes que desempenha:

• Permanecer aberta para poder absor-
ver os fluídos e os nutrientes essenciais 
para o sangue.

• Funcionar como barreira para pro teger 
o corpo das infeções e das toxinas.
A parte do intestino que se torna per-

meável é a barreira mucosa, a camada 
mais interna da parede intestinal; trata-se 
de uma couraça mucosa pegajosa ou uma 
barreira física que não deixa que os micró-
bios intestinais se aproximem do tecido 
humano. É aqui que, por fim, o alimento 
começa a fazer parte de nós, porque entra 
nos tecidos e na corrente sanguínea.

A barreira mucosa controla quais os 
nutrientes que são absorvidos, não deixa 
que os alérgenos, os micróbios e outras 
toxinas entrem na corrente sanguínea  

Imagem da barreira intestinal com a mucosa protectora 
a verde.

Agentes 
patogénicos

Enterócitos

Mucosa 
protetora
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70% dos anticorpos do organismo. As imu-
noglobulinas colam-se aos parasitas, 
vírus, bactérias ou partículas estranhas 
para evitar que passem para o sangue. 
Portanto, o intestino desempenha uma 
função fundamental de defesa.

Ao longo de todo o trato digestivo, 
mais concretamente nos espaços que se 
encontram na parede intestinal, há uma 
concentração de cerca de 85% das bacté-
rias neutras ou benéficas que impedirão 
que os micróbios prejudiciais o ocupem.

Se dema siados microrganismos se ali-
mentassem desta mucosidade, esta 
camada ficaria debilitada.

A desintoxicação é um papel funda-
mental do intestino, as células do sis-
tema imunitário encarregam-se dela.  
Se as toxinas conseguem passar atra-
vés da barreira mucosa, o tecido linfoide 
associado ao intestino evitará que estas 
migrem para a corrente sanguínea. 
O intestino contém o maior número de lin-
fócitos, e estes geram aproximadamente 
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ao tipo de alimentos que habitualmente 
ingerimos. Pelo contrário, as espécies  
que precisam dos alimentos que não 
fazem parte da alimentação de um indi-
víduo acabarão por subsistir à base das 
mucosas intestinais existentes ou desa-
parecerão.

Por exemplo, se a sua alimentação se 
baseia em comer massa e pizza, terá mais 
bactérias adaptadas a alimentarem-se 
deste tipo de comida, enquanto as que 
se alimentam de fruta e verduras terão 
de sobreviver como conseguirem, já que 
não lhes chega alimento.

Portanto, a nossa microbiota é com-
pletamente adaptável às alterações de 
alimentação e assim consegue tirar o 
máximo partido dos nutrientes. Embora 
isto implique que existam espécies que, 
noutros tempos ou com outro tipo de 
alimentação, tenham sido abundantes 
e agora, com a alimentação moderna, 
tenham desaparecido.

Quando um intestino funciona corre-
tamente, as junções estreitas (que unem 
as células do intestino, com função de 
fecho) abrir-se-ão se houver nutrientes 
ou substâncias benéficas e fechar-se-ão 
se houver um agente patogénico ou uma 
bactéria não amiga. Porém, quando um 
agente patogénico ou um vírus conse-
guem passar, o sistema imunitário neu-
tralizará rapidamente a ameaça.

Depois de os micróbios consegui-
rem sobreviver aos ácidos do estômago, 
e de chegarem ao cólon, a concorrência 
pelos recursos é feroz e a sobrevivência 
depende de que cada um arraste tudo  
o que puder. Recebem uma constante 
provisão dos alimentos, esperam sentados 
à mesa até lhes chegar a comida que  
lhes fornecemos com o que metemos à 
boca.

Algumas bactérias sobrevivem comendo  
a camada mucosa que reveste o intestino, 
porque, com a alimentação que temos 
hoje em dia e a consequente falta de fibra 
proveniente de fruta, verduras, legumino-
sas e frutos secos, é difícil que se possam 
alimentar e desenvolver. No entanto, é sur-
preendente a rapidez com que a micro-
biota intestinal consegue adaptar-se às 
nossas alterações na alimentação, pois as 
bactérias intestinais podem duplicar-se 
após 30 ou 40 minutos.

As bactérias que se encontram no 
nosso aparelho digestivo adaptaram-se 
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O que é que o seu cocó  
diz de si?

As fezes fazem parte do nosso pro-
cesso digestivo e são muito importantes, 
porque são a forma que o nosso corpo 
encontra de se desfazer dos resíduos,  
pelo que analisar a forma, a consistência 
e a cor das fezes dar-nos-á pistas sobre o 
que se está a passar no nosso trato gas-
trointestinal e, portanto, na nossa saúde.

As fezes são compostas por água, bac-
térias intestinais, bílis, sucos pancreáticos 
e restos de alimentos não digeridos ou 
absorvidos, como as fibras, os cereais  
ou as sementes.

Se não sabe descrever como são as 
suas fezes, não se preocupe, porque para 
isso os cientistas desenvolveram a Escala 
de Bristol, uma tabela que classifica a 
forma das fezes em sete grupos, desde 
a prisão de ventre (tipo 1 e 2 na tabela) 
até à diarreia (tipos 5, 6 e 7). O normal 
seria estarmos entre os tipos 3 e 4, sendo 
o 4 a melhor opção.

A COR DAS FEZES
A cor das fezes pode ser influenciada 

por aquilo que come, pela velocidade 
na qual se deslocaram pelo seu sistema 
digestivo ou pela quantidade de bílis que 
apresenta, um líquido amarelo-esver-
deado que digere as gorduras; mas este 
líquido, à medida que vai passando pelo 

Sabe-se que a microbiota ocidental  
é composta por uma menor variedade de 
micróbios do que a dos povos que inge-
rem em menor quantidade alimentos pro-
cessados, tomam menos antibióticos e não 
utilizam tantos desinfetantes. É im portante 
saber que a diversidade de um ecossis-
tema como o intestino é fundamental para 
mitigar qualquer falha geral, pelo que 
uma perda de diversidade bacteriana 
aumenta o risco de se produzirem falhas e 
de a saúde daqueles que albergam esse 
ecossistema piorar.

Cada espécie da nossa microbiota tem 
o seu código genético próprio (genoma) 
e o conjunto de todos os genes dos 
micróbios é aquilo a que chamamos mi. 
crobioma, o nosso segundo genoma. 
O genoma humano é exclusivo de cada 
um, exceto nos gémeos idênticos; con- 
tudo, não há duas microbiotas intesti-
nais exatamente iguais, nem sequer a 
dos gémeos.
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são as que mais preocupam: o verme-
lho, o preto e o branco ou uma cor muito  
clara.

Vermelha: Sangramento no aparelho 
digestivo inferior, bem como no intestino 
grosso ou no reto, ou hemorroidas; tam-
bém se pode ficar a dever a inflamação 
no intestino, colite ulcerosa, doença de 
Crohn ou outras doenças.

tubo digestivo, muda de cor para verde  
ou castanho graças às enzimas diges-
tivas. Se as fezes se moveram de forma 
mais lenta, terão tendência a ter uma  
cor castanho-escura e, se se moveram 
de uma forma mais rápida, preservarão 
a cor amarela brilhante da bílis.

A este respeito é muito importante 
recordar que há três cores nas fezes que 

O que é que a forma das suas fezes poderia estar a indicar?
De acordo com a Escala de Bristol:

1. Prisão de ventre severa
Pedaços duros, separados, 
que passam com dificuldade

7. Diarreia severa
Aquosa, sem pedaços sólidos, 

totalmente líquida

2. Leve prisão de ventre
Como uma salsicha composta 

por fragmentos

3. Normal
Forma de morcela com gretas 

na superfície

4. Normal
Como uma salsicha 

ou serpente, lisa e mole

5. Falta de fibra
Pedaços de massa pastosa 

com bordos definidos

6. Leve diarreia
Fragmentos pastosos 

com bordos irregulares
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não passa do fígado para o intestino.  
Pode ficar a dever-se à toma de medi-
camentos.

Verde: Os alimentos passam muito 
depressa pelo intestino grosso e a bílis 
não tem tempo de se recompor. Talvez 
se fique a dever a situações de stress ou 
ao intestino irritável. Também podem dar 
uma cor verde às fezes: verduras de folha 
verde, corantes alimentares verdes ou 
suplementos de ferro.

Alimentos que podem tingir as fezes de 
vermelho: beterraba, corante vermelho, 
sumo de tomate, gelatinas vermelhas.

Preta: Sangramento no trato digestivo 
superior, como úlceras gastroduodenais 
ou varizes esofágicas. Podem tingir as 
fezes de preto: bismuto, alcaçuz preto ou 
suplementos de ferro (neste caso, o cheiro 
das fezes não seria fétido).

Branca: Obstrução na via biliar, o que 
implica a falta de bílis nas fezes, pois esta 

Fezes normais
Saúde

Fezes escuras
Suplementos com ferro

Úlceras gástricas
Varizes esofágicas

Fezes verdes
Excesso de stress

Síndrome do intestino irritável
Consumo de vegetais verdes

Fezes claras
Dificuldade para digerir a gordura

Problemas no fígado
Problemas na vesícula biliar

Fezes amarelas
Problema de absorção intestinal

Doença celíaca
Infeção intestinal

Fezes avermelhadas
Hemorroidas

Doença de Crohn
Infeção intestinal

Colite ulcerosa

O que é que poderá estar a indicar a cor das suas fezes?
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Para além da forma e da textura das 
nossas fezes, devemos também prestar 
atenção aos sintomas que as acompa-
nham: se tem mais gases, sensação de 
inchaço ou de estar cheio todo o dia, ou 
se o cheiro das suas fezes se altera.

Não existe uma definição para uma 
defecação «normal», mas se estiver há 
algum tempo a experimentar uma alte-
ração na forma ou na textura das fezes, 
recorra ao seu médico.

Amarela: Excesso de gordura nas 
fezes, má absorção, como, por exemplo, 
no caso da doença celíaca, inflamação 
intestinal acompanhada por dor abdo-
minal e diarreia ou falta de produção 
de enzimas pancreáticas. O glúten e o 
excesso de consumo de alimentos gordos 
que aceleram o trânsito intestinal também 
podem produzir fezes amarelas.

Castanha: Fezes normais, estado de 
boa saúde.

Os seus cocós são uma boa fonte de 
informação sobre como se encontra o 
seu sistema digestivo e a sua saúde em 
geral. É importante que as fezes tenham 
uma consistência adequada, porque isto 
permitir-lhe-á verificar se os nutrientes 
estão a ser absorvidos corretamente.

FORMA E TEXTURA
As fezes não deviam cheirar muito 

mal, não deviam ser como bolinhas de 
cabra (prisão de ventre) nem pastosas 
ou líquidas. Deviam ter uma forma de 
salsicha consistente e não ser nem muito 
secas nem muito duras; para além do 
mais, é importante que se afundem na 
sanita e não boiem. Se o seu cocó boiar, 
talvez lhe falte bílis, que é a responsável 
pela digestão das gorduras, pelo que, se 
boiarem, será porque têm um excesso 
de gordura que não se conseguiu digerir. 
É como quando põe um fio de azeite num 
copo de água: boia.
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 1 pessoa 
(cerca de 3 panquecas)

 10 minutos

 
*

Panquecas sem farinha
Ingredientes
1 ovo inteiro (*pode ser substituído por uma colher de sopa 

de sementes de chia ou de linhaça e 3 colheres de sopa 
de água, deixa-se 30 minutos em repouso até se formar 
um gel)

1 banana (pode ser substituída por 80 g de abóbora  
ou cenoura assada)

2 quadrados de chocolate com 85-92% de cacau
1 colher de sobremesa de óleo de coco ou de azeite
Tahine (pasta de sésamo) como recheio

Preparação
1 . Esmague a banana com um garfo, bata o ovo e misture-os 

bem.
2 . Verta o preparado numa frigideira ou numa máquina de cre-

pes previamente passada por azeite e cozinhe dos dois lados.
3 . Derreta o chocolate com 1 colher de sobremesa de óleo de 

coco no micro-ondas durante 1 minuto e meio.
4 . Sirva as panquecas com o chocolate derretido e com um 

pouco de tahine e… está pronto!
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Cookies de limão
Ingredientes
200 g de grão cozido em frasco de vidro
1 ½ colheres de sopa de azeite virgem extra
15 g de farinha de aveia ou de outra farinha  

(*celíacos, opção sem glúten)
15 g de flocos de aveia ou farinha (*celíacos, opção sem glúten)
3 tâmaras Medjool
Canela do Ceilão em pó
Casca de um limão (previamente lavada)
1 colher de sobremesa de sumo de limão
Frutos vermelhos ou chocolate com 85-92% de cacau  

para decorar

Preparação
1 . Pré-aqueça o forno a 180 °C, com calor por 

cima e por baixo.
2 . Triture o grão com azeite com a varinha 

mágica.
3 . Acrescente o resto dos ingredientes (menos 

os de decoração) e bata-os de novo.
4 . Dê formas às cookies e coloque por cima 

o chocolate aos pedacinhos ou os frutos 
vermelhos.

5 . Leve ao forno durante cerca de 25 minu-
tos até dourarem e endurecerem e… está 
pronto!

 8 cookies

 35 minutos

 
*

Conservação: até 1 semana no frigorífico 
num recipiente de vidro.



RECEITAS

Pão 
e sobremesas
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Pão sem glúten  
de trigo-sarraceno 
e lentilhas
Ingredientes
340 g de trigo-sarraceno em grão sem glúten
160 g de lentilhas em grão
20 g de chia em pó ou linhaça em pó ou psílio em pó 

sem glúten
150-180 ml de água
1 colher de sopa de sal (15 g)
1 colher de sopa de farinha de trigo-sarraceno  

para enfarinhar o pão antes de o meter  
no forno (opcional)

 6-7 doses

 5 minutos +  
1 noite de molho / 
10 minutos + 24 
horas de repouso / 
forno 1 hora e 20
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 1-2 pessoas

 20 minutos

 
*

Cheesecake
Ingredientes
1 mozzarella (*opção sem lacticínios: maçã assada  

retirando as sementes)
Doce de framboesa e mirtilos (ver p. 161)
2-4 quadrados de chocolate com 92% de cacau
1 colher de sobremesa de óleo de coco (opcional)

Preparação
1 . Ponha a mozzarella num prato e faça-lhe um risquinho no 

meio.
2 . Acrescente por cima o doce e introduza um pouco por dentro 

da mozzarella.
3 . Ponha os quadrados de chocolate e o óleo de coco numa 

taça no micro-ondas para que derreta durante 1 minuto  
e meio e envolva bem.

4 . Verta o chocolate por cima.
5 . Coloque-o durante cerca de 15 minutos no frigorífico até que 

o chocolate fique duro e… para a mesa!
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Carpaccio de curgete
Ingredientes
1-2 curgetes cruas
1-2 tomates
Um ou dois punhados de nozes ou frutos secos a gosto
Salsa
Sumo de meio limão
Azeite virgem extra

Preparação
1 . Corte a curgete às rodelas muito fininhas.
2 . Pele o tomate, triture-o com um garfo e junte azeite e um 

pouco de sal.
3 . Esmague as nozes num almofariz.
4 . Ponha as rodelas de curgete espalhadas pelo prato e acres-

cente o tomate por cima, depois as nozes, o limão, a salsa 
e… está pronto!

 2 pessoas

 5 minutos
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 2-3 pessoas

 25 minutos

 
*

Lasanha de beringela
Ingredientes
4 beringelas (alternativa: curgete)
Carne picada ou lentilhas com quinoa
Tomate frito
1 ovo (*opcional)
Queijo mozzarella ou queijo de cabra a gosto para fundir
Salsa, manjericão (como tempero)
Uma pitada de sal
Alho (opcional)

Preparação
1 . Lave a pele das beringelas.
2 . Corte-as em tiras verticais e fininhas.
3 . Meta-as durante cerca de 15 minutos no micro-ondas numa 

taça ou prato sem tapar, ou então asse-as no forno até ficarem 
um pouco moles.

4 . Entretanto, misture a carne picada ou 
as lentilhas com a quinoa, o ovo e o 
tempero, e refogue tudo junto com alho 
e tomate frito numa frigideira.

5 . Ligue o forno a 200 °C com a opção 
de gratinar ou grill ligada.

6 . Tire as beringelas do micro-ondas e 
coloque-as num tabuleiro de forno em 
camadas e no meio ponha o recheio 
escolhido.

7 . Acrescente queijo por cima, leve ao 
forno durante cerca de 10 minutos,  
verificando sempre para não queimar 
e… para a mesa!



A nutricionista Blanca García-Orea 
revela uma forma revolucionária 

de alcançar o bem-estar emocional e físico: 
cuidar da microbiota intestinal.

Muitas vezes, sofremos de cansaço, mau humor, ansiedade, stresse 
e até desconforto digestivo, que tratamos apenas com medica-
mentos. Blanca García-Orea partilha, nesta obra, as chaves para 
entender como as bactérias intestinais influenciam os nossos 
pensamentos e padrões de comportamento, revelando-nos ainda 
o papel que desempenham nas doenças e na qualidade de vida.

Em DIZ-ME O QUE COMES, DIR-TE-EI QUE BACTÉRIAS TENS, 
a nutricionista conta, de forma clara e precisa, a importância de 
cuidar das bactérias para melhorar a nossa saúde, não só física, 
mas também mental. Com exemplos práticos e ilustrações divertidas, 
explica a estreita relação do intestino — também conhecido como 
«o segundo cérebro» — com a imunidade, as emoções e, portanto, 
com o nosso bem-estar.

Como cada dentada conta, este guia é essencial para saber o que, 
quando e como devemos comer. Aqui encontraremos informações 
valiosas sobre o jejum intermitente, os disruptores endócrinos 
( plásticos, panelas e outros), os distúrbios digestivos mais comuns 
e como evitá-los, bem como instruções sobre como ler os rótulos 
dos produtos ou que alimentos e hábitos devemos promover. O livro 
também inclui mais de 50 receitas fáceis, deliciosas e saudáveis, 
para não ter mais desculpas e começar a cuidar de si!

Agora, que começamos a entender a linguagem do nosso 
intestino, só temos de seguir o que ele nos diz.

«o segundo cérebro» — com a imunidade, as emoções e, portanto, 
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