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Sociedade Saúde

A proteína tem dividido opiniões

Ourém

Abolição do glúten em pessoas
saudáveis não traz vantagens

Região ganha
primeiras camas
para paliativos
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 Cada vez mais surgem regimes alimentares que prometem ajudar no
emagrecimento. A dieta sem glúten,
utilizada pelos celíacos (que não podem ingerir esta proteína) está a ganhar adeptos. Nos supermercados
aumenta a oferta dos produtos sem
glúten. Os consumidores deixaram de
ser apenas os celíacos, mas também
quem aderiu a uma dieta isenta desta proteína.
Afinal, retirar o glúten da alimentação de pessoas saudáveis é uma
mais-valia para o emagrecimento e
para a saúde? Alexandra Quaresma
afirma que “para emagrecer é necessário ter um consumo calórico inferior
ao que é despendido pelo organismo”.
A dieta sem glúten “só é útil a quem
é intolerante a esta proteína”.
Também Cátia Pontes reforça que
“não existem estudos que confirmem que a abolição de glúten, especificamente, promova a perda de
peso”. Esta nutricionista informa que
“os alimentos que têm glúten são
também aqueles que contêm hidratos de carbono e que são a base da
nossa alimentação diária (massas,
pão, bolachas…), o que significa que
se os excluirmos iremos certamente
perder peso, porque estaremos a diminuir consideravelmente o consumo
calórico diário”.
Alexandra Quaresma acrescenta
que se as pessoas “substituírem estes
alimentos por outros isentos de glúten, mas com outros componentes
menos saudáveis e mais calóricos, vão
ter na mesma problemas com o peso”.
“Não podemos olhar só para o rótulo que diz isento de glúten, mas temos
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O glúten está presente em grande parte dos alimentos ricos
em hidratos de carbono

Proteína
O que é o glúten?
Helena Vasconcelos explica que
o glúten é uma proteína que
existe em cereais como o trigo e
a aveia e “só é prejudicial
quando a pessoa é 'alérgica'”.
Para se detectar se é celíaco é
necessário “efectuar uma
análise ao sangue,
complementando com uma
biópsia do intestino delgado,
que é realizada através de
endoscopia”. A nutricionista
Alexandra Quaresma
acrescenta que o glúten nas
pessoas intolerantes “provoca
danos na mucosa do intestino
delgado, impedindo uma
digestão normal e podendo
dificultar a a absorção de alguns
nutrientes”.

que estar atentos à composição nutricional global do alimento.”
“Uma vida sem glúten não melhora a saúde das pessoas (saudáveis) e pode até piorar”, entende Cátia Pontes. Baseando-se em estudos
recentes, a nutricionista refere que “as
dietas isentas de glúten alteram a
flora intestinal, provocando uma diminuição das bactérias benéficas que
colonizam o intestino bem como uma
diminuição do sistema imunitário”.
Além disso, “sabe-se que a flora intestinal tem uma forte influência no
aparecimento de algumas doenças
como a obesidade, diabetes, alergias
e algumas doenças inflamatórias do
intestino”. No entanto, Cátia Pontes
admite que “uma dieta sem glúten parece melhorar algumas queixas gastrointestinais em pessoas que sejam
sensíveis ou em pessoas com síndrome do cólon irritável”.
Segundo Alexandra Quaresma, “as

pessoas normalmente ingerem uma
grande percentagem de trigo, e consequentemente de glúten, o que
pode sobrecarregar o intestino e resultar em mais enfartamento, uma
maior produção de gases e um pior
funcionamento do intestino”. Para
melhorar esta situação não é necessário “deixar de comer glúten, basta
reduzir a sua ingestão”, defenda Alexandra Quaresma.
“Fazer uma alimentação completa, variada e equilibrada” é o conselho de Cátia Pontes para perder peso.
“Muitas vezes preocupamo-nos exageradamente com o que não devemos comer e esquecemo-nos do
quanto é importante ingerir determinados alimentos. É essencial comer
legumes, fruta, lacticínios magros,
pescado, carne magra e cerais integrais de forma variada e equilibrada,
para se conseguir manter um peso
saudável ao longo do tempo. Moderar quantidades do que estamos habituados a consumir é também essencial.”

“Glúten só é mau
para os celíacos”
A gastroenterologista Helena Vasconcelos frisa que “apenas está provado que o glúten é mau e nocivo
para os celíacos”, por isso não defende a abolição de glúten em pessoas
sem intolerância. “Há modas que
dizem que há intolerantes ao glúten
e que a diminuição da sua ingestão
podia conduzir a uma melhoria de
sintomas como flatulência e má digestão”. Para Helena Vasconcelos,
“os testes de intolerância alimentar
que estão na moda e que se vendem
junto com sessões no spa não estão
cientificamente validados”.

 O contrato para a disponibilização
das primeiras camas para cuidados
paliativos na região foi assinado, na
sexta-feira, entre a Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo (ARSLVT) e a TMG – Residência para Seniores, em Ourém.
Mas, nesse mesmo dia, as 15 vagas
ficaram todas preenchidas, segundo Carlos Batista, administrador da TMG, que considera que a
situação é ilustrativa da falta de respostas a este nível na região. Carlos Batista frisa que, quando a unidade começou a funcionar em
2009 com cuidados continuados, o
edifício já estava preparado para
paliativos, mas a contratualização
só ocorreu agora. “Temos capacidade para outras tantas camas
[mais 15] para paliativos, mas tal
depende de um novo contrato com
a ARSLVT”, acrescenta aquele responsável. A falta de respostas da região ao nível de cuidados paliativos
foi também abordada, na semana
passada, durante uma visita de
José Miguel Medeiros, presidente
da Federação Distrital de Leiria do
PS, à Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia de Porto de
Mós. Na ocasião, representantes da
instituição manifestaram abertura
para o desenvolvimento de um
projecto na área dos cuidados paliativos. Em declarações ao JORNAL DE LEIRIA, José Carlos Ramos, provedor, frisa, no entanto,
que “ concretização dessa intenção
depende da vontade do Governo.
Em comunicado, José Miguel Medeiros sublinhou o facto de as unidades de cuidados paliativos mais
próximas se localizam em Mafra e
em Cantanhede, “com todos os
constrangimentos que isso provoca aos doentes e seus familiares”.

