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1 Higienização Limpeza em excesso dificulta a formação dó sistema 
-1 imunitário. Nunca foram tantas as crianças com doenças alérgicas, 
\\ autoimunes e inflamatórias. Médicos pedem infância menos assética 
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Textos ~ERA lJÚCIA ARRBIB@SO 
Ilustração GONÇALO VIANA 

Pais estão 
a criar 'bebés 

de estu a' 
enças autoimunes, como psoríase ou 
diabetes tipo 1, e híperinflamatórias, 
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imunologista João Neves. Ainda há pro
fissionais, incluindo médicos, que não 
' -- . . 

e aparelhos do corpo], Pedro Martins 
exelica que "o organismo é modifiçado 
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lfextos VERA: fuÚ<l:IAl ARirnl<:i@SO 
Ilustração GONÇAlL@ 'VIANA: 

ão cada vez mais co
muns as cmnsultas em 
que ·o pediatra, além de 
cuidar da cviança, tem 
de 'tratar' os pais. h. 'do
en~a da limpeza' está a 
aumentar e a modificmr 
a capacidade de defe
sa das novas gerações. 

Esteuilizai: tetinas e biberões, fe11ve11 ai 

água, lavau a roupa a temperaturas má
}dmas ou usar sabonetes e deteligentes 
antibaeterianos, agora espalhados pe
los superme1·cados, quando não faltam 
saneamento nem água potâveJ, está a 
elevau a assepsia para níveis pe11igosos. 

~asta-se na higiene com ai convieção 
de que se poupa na saúde, mas os es
pecialistas gamntem que esta gestão 
é errada e que o custo final é caro . . "O, 
sistema imunitário é essencialmen.te 
de veconheeimento e garante um papel 
fundamentàl: tolerar< os agentes do meio 
ambiente e as substâncias d© próprio 
or-ganismo e responder quandoinecessá
rio, sem exageros", expJica Luísl'aborda 
Barata, professor: de imun.oalergologia 
na Faculdade de Ciências da Saúde da 
Beira Intenior. A apr.endizagem imuni
tária faz-se por contacto e se o meio está 
muito higiepizado, pouco ou nada hái 
cmm que contactar, logo para apr-ender. 

As lições paua o organismo começam 
assim que <se nasce. "Está demonstra
do que crian~as nasesidas de cesauiaoa 
têm um mierofüoma [ecossistema de 
bactér,ias no corpo] diferente logo nos 
primeiros dias de vida e maior, risco de 
algumas doenças mais tarde", afirma 
J'ouge Ainil :Dias, presidente do ©olégio 
de Pediatuia: da ®rdem dos Médieos. [tlá 
já teorias que defendem que os bebés 
nascidos por cesariana devem ser, e)illos
tos aos fluidos do canal vaginal, eomo se 
tivessem nas0ido de parto normal. 

.A relação é simples: menos exposição, 
menos infeção, mas mais inflamação. 
"Como o sistema imuni.tárriomão1apren
de a ser, tolerante, não toler.a, nem•mes
mo a si próprio. Nos países higiénicos, é 
indubitável o aumento impressionante 
de alergias, sobretudo asma, e de do-

enças autoimunes, como psor,íase ou 
diabetes tipo i, e híperinflamatór,ias, 
como do intestl'1o", salienta João Neves, 
especialista da Unidade de [munode
ficiências do Mospital de D. Estefânia, 
Tuisooa. @ pediatua gavante que a r:eàli
dade é alarmante: 'IBfá uma pandemia 
de doença inflamaló.ria do intestino e 
de diabetes tipo i acima dos dois anos 
de idade, quando a origemjá111ão é ex
clusivamente genética." .Ainda assim, 
sublinha, as diferenças na imunidade 
não são necessa11iamente más - antes 
existiamimais infeções, muitas montais, 
e ago11a há mais inflamação, que tendo 
menór letalidade fica, quase sempre, 
para a w-ida. 

@ cmnhecimento cieutíficw mostra 
que é p,Í:eciso mudar compontamentos. 
"Estudei num tempo em que o únieo 
micvóbio bom era o micróbio morto. 
Hoje, ~econhecemos que temos 1©% 
de células humanas e 90% de agentes 
mi@r.obfanos, e estamos a aprender a 
vivencom essa comunidade", reeonhece 
0 especia1ista Jouge Amil Dias. A so
lução está no equilíbrio. "Para mudar 
alguns comportamentos, especialistas 
falam agora em 'higiene direcionada', 
eliminando, a disseminação de mjcro
-organrsmos patogénicos e promoveado 
medidas para restaurar um mior.obioma 
diversificado", explica Sónia Lemos, 
encar.regue da Consulta de ».lergologia 
e Imunodefieiências Brimáuias do Hos
pital Pediátmco de Coimbr.a. Como se fa~ 
a aprendizagem?IJ.ndo à eseola. 

"ú) infantário é excelente. f!I.. criança 
vai fazendo infeções benignas, o sistema 
imunológico amadurece e iros dois anos 
já é semelhante ao nosso", afi.uma ares
ponsável pela! Unidade de Infecciologia 
da Estefânia, Maria João Bllito. Até lá, 
sobretudo at~ aos três meses, l'>astamtos 
cuidados básicos - lavar em vez de de
sinfetarr ou esterilizar. O mais difícil, são 
os pais: "Tenho de mandau alguns porem 
os filhos na escola. Temos de insistir na 
desmitificação de que o contacto com 
micno-organismos é mau." 

Mas o receio·é partilhado por alguns 
@ediatFas. "~ ester,ilização dá não é re
comendada pelas novas geuações de 
médicos. É algo que está associado aos 
que conviveram com muita.si infeções e 
que ainda não se desvinculavam!', diz o 

imuoologista João Neves. Ainda há pro
fissionais, incluindo médicos, que não 
lavam a roupa do hospital em casa por 
causa dos filh0s. A pediatva consultora 
da IDireção-Geral da Saúde, I'..eonor Sas
setti, e)CJ)lica que "há uma,regra de bom 
senso: qaando a ~riança vai para o chão, 
não faz sentido o excesso de proteção". 

Dieta com todos os alimentos 

rA. mesma opinião é pru1ilnada pelo pedi
atra Mário <!::ordeiro. ''Não há necessida
de de ferver água ou esterrilizar biberrões· 
e tetinas. Depois de uma época em que 
o combate às doenças infecciosas levou 
a medidas sanita.nistas, e dados os exce
lentes vesultados, caiu-se num exagero 
J;)l10tecionista, em que uma, criança! fica 
quase:isolada do meio exterior, ct>m uma 
autêntica neurose de se br.incar com um 
mínimo de chuva, de frio, ao ar livre, cor
rer, saltai;, envolver-se com o meio am
biente." As consequências não são boas: 
"Paralllá da diminuição da qualidade de 
vida, está provado que o sistema imuni
tário precisa de 'brincar com sujidade', 
o que é diferente de poluição, tóxicos ou 
produtos biológicos." 

E é preciso estar atento a mais aspe
tos. "Outros fatores ambientais, nome
adamente alimentaues, têm um papel 
importante", sublinha Jorge Amil Dias. 
"Dietas carentes em alguns alimentos ou 
o uso de antibióticos perturbam o micro
bioma do intestino e consequentemente 
o sistema imunológicw", acrescenta Só
nia Lemos. ili>outorado em fisiopatologia 
[ estudo das funções anormais dos órgãos 

PEEJIA'FRA'S AVISIM 
tUE É PR,EEISO BRINC~R 
NO E~ERIOR, US~R 
OS CINCO SENTIDOS 
E O EORPO E N~O 
APENIS O INDICADO'R 
NUM TABLEl 

e apanelhos do COliPO ], Pedro Martins 
explica que "o organismo é modificado 
pelo expossoma, o conjunto dos fatores 
ambientais a que estamos expostos''. 

E o modelo de educação também con
ta. "Não culpem a vida assética, culpem 
a vlda moderna, o stresse par:ental, o 
empreg0 como centro da vida. As crian
ças não estão mais frágeis, os pais é que 
têm menos .tempo e espaço para, serem· 
pais", critica o presidente da Comissão 
Nacional de Saúde Materna, da Criança 
e do Adolescente, Gonçalo Cordeiro 
Ferreira. Além da 'mania da higiene', 
nas consultas também se vê mais insegu
rança. "Existe mais infoFITiação, mas as 
pessoas estão menos seguras em relação 
à doença e isso vê-se na forma como 
ip_andam as Urgências", garante Maria 
João BPito. "A febre éum bom exemplo. 
(])s pais têm medo de um mecanismo 
natllftal do or,ganismo contra as infeções, 
para as qpais, virais e benignas, abaixo 
de 38,3' nunca se dá antipiréticos nem 
se alterna pwacetamol com ibuprofeno 
povque é preciso perceber o padrão." 

O pediatra Mário Cordeiro é t~ati
vo: "Brincar na relva, na areia, co11rer à 
chuvai(desde que depois se mude de rou
pa), vivei; no exterior é indispensáveJ." 
Faz falta "pela felicidade e qualidade de 
vida, pêlo respeito pela Natureza, pelos 
aspetos lúdicos - para que as crianças 
usem os cinco sentidos e o corpo e não 
apenas o indicador num qualquer tabíet 
-, para desenvolver: a imunidade e para 
te11 mais saúde física, mental e social." E 
esta regra é :válida até ao fim da vida. (\)s 
estímulos exteriores têm de sermanti
dos parai que o sistema imunitário não 
esqueça o que aprendeu. 

"Há estudos que mostram que as do
enças autoimunes - quando as defesas. 
atacam o prróprio organismo, como lú
pus, artrite i;eumatoide ou outras - e 
as alergias estão relacionadas cmm a 
quantidade de cimento em redor. ())u 
seja, está demonstrado que nas cidades 
as pessoas têm níveis de proteína <E rea
tiva [grau de inflamação] mais elevados, 
e de forma: constante, do que quem vive 
no campo", afir.ma: o irnunoalergologista 
1,uís Taborda Bwata. "Somos interação 
e temos de a manter ao long0 da vida, 
com o meio e com os outros." 

van:eigoso@expresso.im presrupt 
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BeiFa futeri0r. P.li. ap.Fendizagem imuni
tánia faz-se por contacto e se o meio está 
muito higienizado, pouco ou nada há 
com que contactar,, Jogo pa:ra aprender. 

As lições para o organismo começam 
assim que se nasce. "Está demonstra
d0 que or,ianças nascidas de cesar,iana 
têm um micFobioma [ecossistema de 
bactéFias n0 conpo] diferente Jogo nos 
primeiros dias de vida e maio11; mseo de 
algumas doenças mais tarde", afirma 
JoFge Amil Dias, presidente do Colégio 
de Pediatria da ©Fdem dos Médicms. Blá 
já teorias que defendem que os bebés 
nascidos por cesariana.devem sev expos
tos aos fluidos do canal waginal, como se 
tivessem nascido de palft:0 normal. 

Ar.elação é simples: menos exposição, 
menos infeção, mas mais inflamação. 
"Como o sistema imuni_tár.io não apr.en
de a ser tolerante, não tolera, nem mes
mo a si própmo. Nos países higiénicos, é 
indubitável o aumento impressionante 
de aler.gias, sobretudo asma, e de do-

J 

diveu-sifi_cado", explicai Sónia Lemos, 
encar:regue da (Consulta de A1evgol0gia 
e Imunodeficiên~as Puimánias do l'fos
pital Pediátuico de Coimbra. «:omo se faz 
a aprendizagem? Indo à escola. 

"<D infantário é excelente. A cuiança 
vai fazendo infeções-benignas, o sistema 
imunológico amadurece e a1ls dois anos 
já é semelhante ao nosso", afüma ares
ponsável pela Unidade de Infecciolbgia 
da Estefânia, Maria João Brito. Até lá, 
sobretudo até aos três meses, bastam os 
cuidados básicos - lavar em vez de de
sinfetar 0u esterilizar.. 0 mais difícil, são 
os pais: ''Tenho de mandar alguns porem 
os filhos na escola. Temos de insistir na 
desmitificação de que o cç.mtaeto com 
micro-organismos é mau." 

Mas o recreio ·é partilhado por alguns, 
pediatras. "A esteFilização já não é re
comendada pelas novas geuações de 
médims. É algo que está associado aos 
que conviveram com muitas infeções e 
que ainda não se desvincular.am", diz o 

importante", sublinfla Jonge tfulil IDias. 
"Ji)ietas carentes em alguns alimentos ou 
o uso de antibiófüms pe1tuvbam o mi@m
bi.oma,do intestino e consequentemente 
o sistema imunol0gico", acrescenta Só
nia lbemos. IDoutorado em fisiopatologia 
[ estudo das funções anol.lIIlais dos óFgãos 

PEBIAfR~S AVISIM 
i)UE É PREEJSO BRINC~R 
NB EKIDERIOR, USIR 
OS CING0 SENiJilDOS 
E O CORiPO E NÃO 
APENIS O INDICADOR 
NlllM íAB!E1J 
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aspetos lúdicos - para que as crianças 
usem os cinco sentidos e o corpo e não 
apenas o indicador num qualqueF tablet 
- , paFa desenvolver a imunidade e para 
teu mais saúde física, mental e social." E 
esta regra éíVálida até ao fim da vida. ©s 
estímulos exter,iores têm de ser manti
dos pai;a que o sistema imunitário nã0 
esqueça o que aprendeu. 

"Há estudos que mostram que as do
enças autoimunes - quando as defesas, 
atacam o próprio ouganismo, como lú
pus, artnite ueumatoide ou outr.as - e 
as ale11gias estão uelacionadas eom a 
quantidade de cimento em redor. Ou 
seja, está demonstrado que nas cidades 
as pessoas têm níveis de proteína <G rea
tiva (grau de inflamação] mais elevados, 
e de forma constante, do que quem vive 
no campo", afirma o imunoalergologista 
Luís Taborida Bar.ata. "Somos intera~o 
e temos de a manteri ao longo da iVida, 
com o meio e com os outros." 

van·eigoso@expresso.impresa.pt 
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Ausência 
,lp n:er1L11,e~ 

te, especialista em oncologia pediátuica. 
O médico do IPO-Lisboa acrescenta que 
"a alteração genética em causa tende a 
pi:ov.ocar leoeemias entre os dois e os 
,... ...... ; " "'~"" ,Ir.,, ;rl...,,,l.o T"lf"'1' .. -f.,..nt-n o e>i-~ om 
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ALERTAS 

ESTERILIZAÇÃO 
Fer,ver 0u esterilizar biberões 
e tetinas não é necessário. 
bastando a lavagem 
com água quente, detergente 
e escovilhão. A água 
deve ser da torneira, 
com mais qualidade 
do que a maioria 
das versões engarrafadas, 
e usada diretamente 

FEBRE 
O aumento da temperatura 
corporal é uma defesa natural 
que pode manter-se por três 
dias em casos sem gravidade 
e só devem ser daâos 
antipiréticos se for acima 
de 38,3º. As crianças toleram 
a febre melhor do que 
os adultos e um bom sinal 
é continuar,em a brincar 

TOSSE 
Tossir é a forma como o corpo 
elimina secre~ões e melhora 
a riespiração, ou seja, é um 
rinf.,..._rv,..,,.. ,-,;;,... 11rv,..., ,4 ,.,. ,.....,.,...,.. 



~usêneia te, especialista em oncologia pediát:11ica. TOSSE 
@ médicro doili<tJ.!E,isboa acuescenta que Tossirréc1 forma como 0 eorpo 

d€geimes 
"a alteuaçã0 genética em causa tende a elimina secreções e melh0~a 
pl)OYOGarr leucemias entue os dois e os a r,espira1;ã0, ou seja, é um 
seis anos de idade, portan.to, está em -sint0ma e nã0 uma doença. 

• <musa a fal'ta de estímul0 do sistema Nos pnimeiws anos de v.ida não nao;r1gem imunitário no pnimeiro ano de vida". devem ser dados inibid0res 
,As afüimações agoi;a publicadas Já 

deleuceniia ei:am c0nheoidas entre os especialistas PELE 
nesta área médiea. @nc0logista,pediátri- [) 1;1so de toallhetes deve 
ao,no <Centro H.ospjtalrur e Universitário ser minimizad0, pois p0dem 
de Coimbra, Manuel füito afillma que arrastar a camada su perfioial 
"a i:elação entue esta fonma de leuGemia c!la pele. Quando a fralda 

Análise de dados científicos e a exposição t-ar.dia a infe~0es-já era está s0 molhada e nã0 existe 
dos últimos 30 anos indica epidemiologicamente eonhecida há dez irritação, nã0 é necessário 
que a falta de exposição anos". E dá outro exemplo: "Grandes usar creme 0u pastas, 
a agentes infecciosos pode estaF estudos nos EU'Al dá mosliFaram que sob ris@ de i;>rrovocar; urna 
na o:rigem de cancro na medula cruianças de classes altas têm mais leu- sensi0iliza~ã0 excessiva 

'É a mais recente teonia sobre as cau-
cernias e linfomas de Hodgltin." 

"Começamos axestar menos expostos BANHO 
sas da leucemia Jinfoblástica aguda em a infeções e a ter mais complicações Não é precis0 esi;>erar pelo fim 
crianças: o cancro pode serjpr.ovocado inflamatórias devido a uma estimulação da digestão. A água deve ser 

~ -

pelo excesso de proteção.ao meio em re- ou aprendizagem imunitária defioien- morrna e não existe ch0que 
dor. A. falta dé contaeto côm mier0-0r.ga- te", expliea Manuel Brito. A entrada té~mi<m, responsállel pela 
nismoê impede que as defesas naturais para a es<1:olarepresenta uma exposição congestã0. A regra é 'ágwa 
do cor:po aprendam a reagir e quando essencial, que é "tardia quando aconte- quant0 baste' e pouco pr,00uto 
oaoITe uma infeção, não dão ai resposta ce depois dos três anos". Ã proteção é de limpeza, sobretudo se tiver 
certa, atrapalham-se e deixam-se ven- • consideFada "exGessiva quando a ccian- glicerina, porque seca e irrita 
cêr. "É uma consequência paradoxal do . ça fica em casa até aos seis!' apele 
progresso nas sociedades modernas", A solução não é fazer o caminho total-
afü1ma o autor, Mel Greaves, um con- mente inverso, isto é, expor em demasia ALIMENTAÇÃO 
ceit..uado oncologista do Reino Unido. as cvianças muito pequenas a infeções, Atrasar a diversificação 

:Depois de rever conhecimentos cien- avisam os espeeialistas. "Na sociedade ! alimentar, mesrn0 em 
tíficos adquiridos nas últimas três déca- portuguesa, a maior pante dos pais tem / alérgirns, não traz benefícios. 
das, o especialista afirma, num artigo os filhos no infantáFio, portanto 0 wti- · l?eixe, gema de oy0, carne 
recentemente publicado na "Natulie g0 não tem um impacto muito grande de pomo, frutos secos e foutas, 
Reviews Gancer", que o excesso de pro- entre nós", garante Manuel Brito. Além rnmo morango, não devem ser 
teção imunitária nos primeiros anos disso, há outras medidas p11ewentivas: excluídos, sendo intrioduzidos 
de vida pode ser trágica para algumas "O aleitamento matemo além aos seis em m0ment0s-ct:1ave indicados 
cliianças. !Está neste grupo quem nasee meses e a wacina Haemophilus influen- pelo médico 
com uma altera~ão genética que predis- zae type B [dada no Proguama Nacional 
põe para umª forma espeoíficai de leuce- de Vacinação) são protetones contra a ALEITAMENTO 
mia linfoblástica aguda e que é 'ativada1 leucemia." @ leite materno é o melhor 
pelo sistema imunitário enfraqueciclo. O JGmo Duarte acredita que "o estudo alimento e o ideal é que seja 
problema é que a descoberta só ocorre visa sobretudo promover o debate pwa exclusivo nos primeir.os 
quando o eancro ~á se instalou. esta nova realidade" (ve11 texto ao lado). seis meses. N0 período 

"Este estudo aborda uma ideia que é E Portugal não füm de foua. "Às vezes, 

' 
de amamentação, evitar 

falada, pelo menos, desde 1988. Refere- notamos que os diagnósticos de leuce- alimentos como laranja, 

• -se a um tipo genéti@ que, no,máximo, mia acontc:cem por sumos, por exemplo <::eb0la ou leguminosas 
representa 25% das leucemias linfoblás- cinco casos em duas· semanas e outras nã© diminui as c<i>licas no bebé. 
tiGas agudas. IDiz que essa alteração ge- sem nenhum doente, e isto dá que pen- A alimentação deve ser vaniada 
nética sofre uma segunda mutação após sai; na hipótese de existii: qualquer fator e desde a: gesta~ão, pois .. 
a nascença por consequên<da de um que leva a esta for:ma epidêmica da o desenvolvimento das células 
sistema imunitár.io que teve pouco con- doença." Em PoFtugal surgem todos os I sensíveis ao sabor inicia-se 
tacto com infeções, levando a0 apareci- anos cerca de 70 erianças com leucemia quando o feto tem 14 semanas 
TT'lar"li-n. ~..,, rlnonn.-," QVT'<,1;,...., V.~rnn. n,, ,, ..,,..,._ 1~ ...... f,..,J-..1..<,.,..:,..n ,..,.....,,,.:a ... 
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cenuaao1onc01og1srn 00 J:\emo 1:Jmuo. 
Dep0is de JJeverr eonhecimentos cien

tífieos adquiridos nas últimas três déca
das, o espeeialista, afirma, num artigo 
recentemente,JPubl~cado na "Nature 
Reviews €ancer", que o excesso de pro
teção imunitáliia nos primeiros anos 
de vida pode ser trágiea para algumas 
Gmanças. Está neste grupo quem nasce 
com uma alteração genética que puedis
põe para uma for,mai espeeífiéa de leu Ge
mia linfoblástica aguda e que é 'ativada1 
pelo sistema imunitál1io enfraquecido. 0) 

prso]jlema é que a descobeuta só ocmre 
quando o <1ancro úá se instalou. 

"Este estudo aborda uma ideia que é 
falada, pelo menos, desde 1988. Refere
-se a um tipo genético que, no máximo, 
representa 25% das leucemias linfoblás
ti<,as agudas. Diz que essa alteração ge
nética sofre uma segunda mutação após 
a nascença por consequência de um 
sistema imunitário que teve pouco con
taeto com infeções, levando ao apareci
mento da doença1', explica Ximo Duru;-

as ~nan~as n1u1Lu pe4uenas i:l! m1eçue-s, 
avisam os especialistas. "Nassociedade 
portuguesa, a qµior parte dos pais ítem 
os filhos no infantário, portanto o arrti- · 
go não tem um impacto muito grande 
entre nós", gru;ante Manuel Brito. Além 
disso, há outrasi medidas preventivas: 
"Q) aleitamento materno além dos seis 
meses e a :vacina Haemophilus influen
zae type B [ dada no Progpama Nacional 
de Vacinação] são protetories contra a 
leucemia." 

Ximo Duante acredita que "0 estudo 
visa so[)lletudo promover o debate para 
esta n0va realidade" (ver texto ao lado). 
E Pontugal não fica de fora. "Às vezes, 
notamos que os diagnósticos de leuce
mia acontecem por sum:os, por exemplo 
cinco casos em duas semanas e outras 
sem nenhum doente, e isto dá que pen
sar na hipótese de existir qualquer fator 
que leva a esta forma epidêmica da 
doença." Em Pontugal sur.gem todos os 
anos cerca de 7,0 <1rianças com leucemia 
linfoblástica aguda. 
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alimentar, mesmo em 
alérgiG0s, não trai: benefíci0s. 
Reixe, gema de 0y0, €arine 
de porco, frut0s secos e foutas, 
como morango, não devem ser 
excluídos, sendo introduzidos 
em momentos-clilave indicad0s 
pel0 médico 

ALEITAMENTO 
ü1eite materno é 0 melhor 
alimento e o ideal é que seja 
exclusiv0 nos primeirns 
seis mes€s. N0 perríodo 
de amamentação, evitar 
alimentos @orno laranja, 
cebola ou leguminosas 
não dimimui as Gólicas no E>ebé. 
A alimentação deve ser variada 
e desde a gestação, pois •· 
o desenvolvimento das células 
sensíveis ao sabor inicia-se 
quando o feto tem 14 semanas 

FLÚOR 
Outrora e::omuns, as g0tas 
de flúor foram subsfütuídas 
pelos dentífoic0s. ~ pasta 
devê ser a adequada 
à idade, rreduzindo 0 risco 
de intoxicação, e utilizada 
assim que nas€em os dentes 

ANIMAIS 
Cães, gatos, pássaros e outros 
animais são desejáveis para 
a formação imunitária e social 
'da criança, mesmo podendo 
ter algum risc0 aler,génio 

F,er,ver ou ester111zar 01oe1 ue:, 
e tet1nas nã0 é necessári0, 
bastando a lavagem 
com água quente, detergent e 


