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«É mais importante conhecer que tipo  

de pessoa sofre desta doença do que  

conhecer a doença desta pessoa.»

Dr. Hans selye
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prefácio

EM PROL DE UMA SAÚDE CONSCIENTE

Há 35 anos que o Dr. Gaétan Brouillard pratica aquilo a que poderíamos 

chamar «medicina integrativa», um tipo de medicina que não teme 

integrar outras abordagens, quer as qualifiquemos como alternativas 

ou complementares. À semelhança do Dr. Jean-Charles Crombez, com 

o método Echo1, ou do oncologista Christian Boukaram2, Gaétan 

Brouillard apresenta-nos uma abordagem que situa o paciente no cen-

tro do processo. Fala-nos de uma medicina que está, antes de mais, à 

escuta daquele que sofre em todas as dimensões da sua vida. Depois de 

ter minuciosamente analisado a história clínica do paciente, toma em 

consideração tanto aquilo que o indivíduo come quanto as suas relações 

sociais, se isso lhe parecer adequado. E este médico encontra funda-

mentos para as suas hipóteses junto da ciência. São mais de 300 as refe-

rências científicas que sustentam as suas afirmações nestas páginas.

O nosso caro Dr. Brouillard pratica, evidentemente, um tipo de 

medicina que não assenta apenas no consumo de medicamentos — 

note-se, já agora, que 80 por cento dos médicos tomam suplementos 

alimentares, nem que seja sob a forma de um comprimido multivita-

mínico diário. No entanto, os farmacêuticos dos hospitais desaconse-

lham-no, se a pessoa estiver em tratamento. Este assunto não me é 

estranho: pediram-me que interrompesse, durante os meus tratamen-

tos de quimioterapia, o consumo de vitaminas, minerais e suplemen-

tos alimentares de qualquer espécie. Assim, o Dr. Brouillard fala-nos 
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da influência das empresas farmacêuticas e do papel destas na pres-

crição de medicamentos, algo que por vezes suscita dúvidas.

Enquanto lia este livro, pensei: Ora aqui está finalmente um médico 

a falar de forma honesta sobre a saúde. Ele dirige-se aos leitores fora da 

ortodoxia imposta pelas empresas farmacêuticas. Chega a ser refres-

cante. Diz-nos a verdade sobre o colesterol, as vitaminas, as nossas 

glândulas, a meditação e a importância daquilo que se passa em nós, 

tanto psicológica como emocionalmente. Mas não há nada a recear: 

não se trata de uma tentativa de persuasão, mas sim de um convite.  

O Dr. Brouillard adota a voz do médico que já viu muita coisa em quase 

40 anos de experiência e que sabe a que ponto pode ser difícil imple-

mentar mudanças na nossa vida.

Relativamente a vários aspetos, este livro é revolucionário — para 

pacientes e médicos. Todavia, constitui uma revolução tranquila, que 

tem todo o interesse em ser desenvolvida lentamente, de tal forma é 

importante que se integre profundamente nos nossos hábitos quoti-

dianos. Em suma, o Dr. Gaétan Brouillard fala-nos de «saúde conscien-

te», aponta a tomada de consciência da nossa verdadeira natureza e 

incita-nos a assumir o bem-estar do nosso veículo físico, afetivo, psi-

cológico e energético. Essencialmente, convida-nos a adotar uma atitude 

cada vez mais responsável quanto à nossa saúde.

Se tivesse de resumir este livro, diria simplesmente que o seu autor 

tenta mostrar-nos, sem nos chocar demasiado, que o ambiente de  

cuidados de que podemos rodear-nos serve, em última análise, para 

despertar o nosso médico interior. Porque, de acordo com o dito já con-

sagrado, o médico pode tratar mas é o paciente quem se cura. Os meca-

nismos de autorreparação e regeneração encontram-se dentro de nós, 

pois pertencem à capacidade natural de cada uma das nossas células. 

Cabe-nos a nós estimular tal potencial para aumentar a nossa saúde  

e a nossa alegria. Este livro explica-nos como o fazer.

Guy Corneau
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INTRODUÇÃO

Sou médico há quase 40 anos. Dediquei uma boa parte da minha vida 

a tentar decifrar o enigma do ser humano, a sua evolução e a sua forma 

de interagir com o ambiente que o rodeia. Sempre quis compreen- 

der as causas do seu sofrimento e encontrar soluções para o aliviar. 

Esta busca exige abertura de espírito, uma vontade de aumentar o auto-

conhecimento e de mudar de crenças. Desde cedo, as minhas expe-

riências profissionais e pessoais fizeram-me ver que, para tratar 

eficazmente um problema na sua raiz, é preciso por vezes que desbra-

vemos caminhos desconhecidos…

Em 1976, depois de me ter doutorado em Medicina na Universidade 

de Montreal, nada me era mais estimulante do que ir exercer os meus 

talentos nas urgências de um hospital, onde a complexidade dos casos 

atinge o paroxismo. As urgências do Hospital Maisonneuve-Rosemont, 

em Montreal, eram o lugar perfeito, visto cobrirem uma grande parte 

da cidade, recebendo mais de 1200 pacientes por semana. Éramos uma 

dúzia de médicos na linha da frente e recebíamos doentes e feridos de 

todos os tipos. Esta experiência frequentemente stressante, se não 

mesmo extenuante, não deixava de ser uma das melhores para um 

jovem médico. De uma simples constipação à reanimação dos casos 

mais graves de politraumatizados, eu e os meus colegas tínhamos de 

assegurar o serviço 24 horas por dia, inclusivamente nos feriados. 

Inicialmente, estava destacado para três hospitais em simultâneo, 
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participava regularmente em vários seminários ou formações e, nal-

guns casos, até assegurava um serviço de consultas ao domicílio. Não 

me punha a contar as horas trabalhadas, pois a minha motivação era 

ajudar os pacientes.

Mesmo nas urgências, no pequeno gabinete onde era feita a triagem  

dos pacientes segundo os seus problemas, não era raro que me inter-

rogasse acerca do que estava na origem do sofrimento do indivíduo 

sentado à minha frente. Descobrir a origem da doença fascinava-me 

tanto quanto resolver os sintomas aparentes e tão perturbadores. Após 

alguns meses, abri um consultório, mesmo em frente do hospital, com 

o objetivo de poder analisar mais aprofundadamente a fonte dos dis-

túrbios dos doentes que eu havia ajudado nas urgências e que não 

tinham um médico para assegurar o seu acompanhamento.

Durante o meu segundo ano de prática profissional, tive de me aven-

turar um pouco mais no âmbito dos meus conhecimentos médicos. Uma 

paciente que eu conhecia muito bem apresentava dores lombares cada 

vez mais debilitantes. Esta paciente, cuja saúde tanto me preocupava, era 

a minha esposa. Depois de ter tentado diferentes terapias convencionais, 

teve de ser submetida a uma excisão de um disco intervertebral, lesio-

nado no seguimento de um acidente ocorrido vários anos antes. Ela sen-

tiu-se melhor durante alguns meses, mas voltou a ser atormentada por 

dores nas costas e numa perna. Apesar dos tratamentos habituais de 

fisioterapia, de massagens e de medicação adequada, a dor persistia.

A minha esposa ouvira falar de tratamentos de acupuntura e suge-

riu-me que fizesse uma formação para validar a eficácia desta técnica 

ancestral. Naquela época, falar de medicina energética suscitava muito 

ceticismo junto dos meus colegas. Pessoalmente, eu pensava que, se 

conseguira resistir à passagem do tempo e ainda era utilizada com 

resultados convincentes, a acupuntura teria certamente alguma sabe-

doria a transmitir.

Uma vez que desconhecia esta prática milenar, recorri ao Dr. Joseph 

Wong, eminente psiquiatra da Universidade de Toronto que recebeu 
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uma longa formação em acupuntura na China. Graças à Acupuncture 

Foundation of Canada, pude iniciar-me nos rudimentos deste método. 

Será inútil referir que a primeira pessoa a testar o que aprendi foi a 

minha esposa. Consegui proporcionar-lhe bastante alívio, mas não uma 

cura total.

Então, passei a servir-me da acupuntura para aliviar certos pacien-

tes cujas dores a medicina ocidental não conseguia eliminar. Refira-se 

que, naquela época, os anti-inflamatórios não esteroides (com exceção 

da aspirina) ainda não eram prescritos. Foi o início de descobertas fas-

cinantes acerca das terapias energéticas. Alguns colegas passaram a 

encaminhar-me pacientes que não eram capazes de tratar. Para sua 

grande surpresa, vários destes casos registavam alívio, e até cura, gra-

ças à acupuntura. E sem efeitos secundários.

Tive outra epifania num curso durante o qual assisti a uma cura 

espetacular. Num dos intervalos, um colega sentia dores fortíssimas e 

mal conseguia respirar e mexer-se. Um médico participante perguntou- 

-lhe quais eram os sintomas, convidou-o a deitar-se numa marquesa e, 

num ápice, fez-lhe algumas mobilizações. Como por milagre, dois 

minutos mais tarde, o nosso amigo mexia-se alegremente, perguntando- 

-se o que se teria passado. Desejei saber mais acerca daquela prodigiosa 

técnica.

Nos meses que se seguiram, fiz uma formação de técnicas de mobi-

lização, manipulação e injeção, ministrada pelo Dr. James Cyriax  

(o ortopedista que, naquela altura, tratava a rainha de Inglaterra) e pelo 

Dr. Robert Maigne (reumatologista e osteopata). Depois, na Califórnia, 

fiz uma formação com a Dra. Janet Travell, especialista mundial em 

problemas miofasciais. Dotado destes novos conhecimentos, pude 

começar a tratar dores musculares e vertebrais crónicas graças à pro-

loterapia. Esta técnica serve-se de injeções de um anestésico com dex-

trose (água açucarada) a 15 por cento. A proloterapia conseguiu derrotar 

definitivamente as dores crónicas da minha esposa. Nos anos seguintes, 

aperfeiçoei as minhas técnicas fazendo formações em osteopatia e em 
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quiropraxia com o Dr. Goodheart e o Dr. Leaf. Tanto no meu consul-

tório quanto nas urgências hospitalares, estes novos caminhos terapêu- 

ticos ajudaram-me a aliviar rapidamente dores, cefaleias, entorses, etc. 

Portanto, acredito verdadeiramente no seu contributo para a medicina.

Com o nascimento do meu filho Simon, apresentaram-se novos 

desafios. Um bebé cheio de vitalidade até aos 18 meses, Simon come-

çou, a partir dessa altura, a sofrer recorrentemente de gripes e, sobre-

tudo, de otites. Para tratar estas últimas, os antibióticos revelaram-se 

ineficazes. Os tímpanos do meu filho tornaram-se vermelhos e incha-

dos, o que lhe provocava muitas dores. Quando Simon fez três anos, 

foi necessário submetê-lo a uma timpanoplastia (reparação de uma 

perfuração do tímpano). Também foi preciso retirar, por meio de tubos, 

o líquido que se encontrava nos tímpanos. Mas nem isto foi suficiente, 

pois as otites não desapareceram. A diretora do Departamento de 

Pediatria sugeriu-me, então, que lhe desse antibióticos durante os nove 

meses seguintes. Após apenas três meses, constatei que Simon deixara  

de ser o menino bem-disposto que sempre fora. Por isso, decidi sus-

pender o tratamento com antibióticos. Como último recurso, o pedia-

tra sugeriu injeções mensais de imunoglobulinas, proteínas que 

fortalecem o sistema imunitário. Depois de três sessões, deixei de reco-

nhecer o meu filho: o seu rosto perdera vida, ganhara olheiras e o ver-

dadeiro problema ainda não fora descoberto.

Já sem recursos, decidi aventurar-me fora do circuito tradicional da 

medicina. Além de recorrer à acupuntura, o que conseguiu dar algum 

alívio ao meu filho, consultei um amigo naturopata. Sem ter visto 

sequer Simon, aconselhou-me imediatamente a eliminar todos os pro-

dutos lácteos da sua alimentação: leite, queijos, gelados… e até iogur-

tes. Sugeriu-me um líquido à base de plantas para lhe tratar os ouvidos, 

assim como óleo de alho. Óleo de alho? Eu sabia que o alho era um 

alimento capaz de combater as infeções em geral, por isso, não hesitei. 

Aprendi a fazer o meu próprio óleo de alho. Bastava pôr um dente de 

alho finamente picado em dez mililitros de azeite e deixar macerar 
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durante 24 horas à temperatura ambiente, idealmente ao pé de uma 

janela para receber luz solar. Uma vez filtrado o preparado, punha duas 

gotas daquele líquido no canal auditivo externo do ouvido infetado, 

duas vezes por dia. A isto juntava-se uma dose de vitamina D3, cerca 

de cinco mil unidades por dia, durante duas semanas. Este simples 

tratamento foi capaz de resolver o problema na sua raiz. Depois, nos 

anos que se seguiram, recorri aos probióticos para regenerar a flora 

intestinal de Simon, parcialmente destruída pelo uso prematuro de 

antibióticos.

Pela força dos acontecimentos, tornei-me especialista em otites.  

A grande maioria dos meus jovens pacientes conseguia obter uma cura 

absoluta com a solução natural que eu havia testado no meu próprio 

filho. Hoje em dia, dou-me ainda mais conta da influência que o meio 

ambiente tem sobre a nossa saúde. Neste momento, sabemos que a 

maior parte dos casos de otites tem origem numa intolerância alimen-

tar ou surge no seguimento de uma infeção viral, contra a qual os anti-

bióticos nada podem fazer.

Além da dimensão ambiental das doenças físicas, sempre me inte-

ressei pela dimensão psicológica que lhes está subjacente. Quando os 

padres do Colégio André-Grasset me ensinaram, aos 13 anos, o velho 

adágio «mente sã num corpo são», este nunca mais me abandonou. 

Naquela época não fazia ideia de como este conceito seria pertinente 

no exercício que eu viria a fazer da medicina. Quanto mais avancei no 

meu processo terapêutico, mais descobri a que ponto os fatores emo-

cionais e ambientais, geradores de stress, se encontram na origem das 

doenças.

Várias viagens à Ásia (Tailândia, Nepal, Índia ou Tibete) também 

me sensibilizaram para uma dimensão espiritual mais vasta e per- 

mitiram-me descobrir os benefícios da meditação, nos quais acredito 

profundamente, como ferramenta de gestão do stress.

O objetivo deste livro não é fornecer longas explicações sobre a acu-

puntura, as abordagens energéticas, a naturopatia ou a alimentação. 
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Trata-se mais de sublinhar que os maiores aliados da nossa saúde se 

encontram com frequência em elementos simples, próximos da natu-

reza, em pequenos gestos diários e em técnicas que superaram a prova 

da passagem do tempo. Sem rejeitar a ajuda preciosa dos medicamen-

tos, importa que concentremos as nossas energias na busca de meios 

concretos para vivermos melhor e mais tempo. Neste livro, quis evi-

denciar certas soluções que se revelaram eficazes na minha experiência 

como médico.

UMA MEDICINA FOCADA NA PESSOA, NÃO NA DOENÇA

Este livro apresenta um olhar diferente sobre a saúde. Visa reunir diver-

sas culturas e ideias, ocidentais e orientais, de ontem e hoje, na pers-

petiva de uma melhor compreensão do ser humano. Tentaremos aqui 

defender a ideia de que só existe uma medicina, cujas diversas facetas 

são complementares. Não falaremos de medicinas paralelas (que, por 

definição, nunca poderiam ser unidas) ou de medicinas alternativas 

(muitas vezes vistas como secundárias e de menor qualidade), mas 

apenas de medicinas a adotar pela sua respetiva sabedoria. Uma medi-

cina focada na pessoa e não na doença.

Uma parte da ciência começa a redescobrir e a provar aquilo que  

os antigos mitos sempre veicularam: não existe uma dissociação  

entre corpo e mente, os quais formam uma unidade que interage num 

universo energético. Atualmente, as investigações feitas no domí- 

nio das medicinas complementares e integrativas têm qualidade sufi-

ciente para indicar que deve emergir um novo paradigma no plano da 

medicina moderna, a saber: uma abordagem personalizada do indi- 

víduo no ambiente em que se insere. O conceito de ambiente é aqui  

utilizado no seu sentido lato: remete tanto para o ambiente biológico, 

natural, como para o ambiente psicológico ou social no qual uma pes-

soa evolui.
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Os avanços feitos na área da química dos nutrientes dão-nos  

cada vez mais provas do papel dos suplementos, particularmente dos 

ómega-3 e da vitamina D, na prevenção de certas doenças crónicas,  

por exemplo. As perturbações psicossomáticas geradas pelo stress cró- 

nico são cada vez mais estudadas e clarificadas. A acupuntura, por 

meio de mecanismos energéticos ainda desconhecidos da medi- 

cina moderna, não deixa de nos espantar pela sua capacidade de curar 

várias doenças.

Além disso, hoje possuímos novas ferramentas de diagnóstico para 

explorar os mecanismos da consciência. Só no domínio da «plena cons-

ciência» (mindfulness) — um método de meditação que consiste, por 

exemplo, em situar a mente no momento presente e em examinar as 

sensações experienciadas sem as julgar —, a literatura científica pas-

sou de dez publicações, em 1990, para mais de 550 estudos, em 2013. 

O mesmo acontece com outras técnicas: visualização, imaginação, 

meditação, etc.1-12 A investigação nestes domínios é exponencial.

Muitas pessoas revelam-se progressivamente mais curiosas e aber-

tas quanto a estas novas abordagens, e querem participar de forma 

mais ativa na manutenção da própria saúde.

Enquanto médico investigador, sempre estive atento a terapias simples 

que se tivessem mostrado eficazes a longo prazo e que apresentassem 

poucos efeitos secundários. Tenho centrado tal busca simultaneamente 

nas culturas oriental e ocidental, visto que nenhuma das duas possui 

uma visão completa da natureza humana. A primeira, devido à sua 

subjetividade muitas vezes imprecisa, mostra-se desprovida de discer-

nimento; a segunda, devido ao seu ceticismo e a métodos demasiado 

analíticos, sucumbe a interpretações que ignoram uma perspetiva glo-

bal. Uma não tem em conta os pormenores, enquanto a outra despre-

za a totalidade. Nenhuma é melhor do que a outra; são simplesmente 

diferentes.

Estas duas correntes, no entanto, são animadas pela mesma inspi-

ração, pelo mesmo objetivo: a exploração. Ambas, cada uma na sua 
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direção, navegaram em busca do tesouro supremo, que é decifrar o 

enigma que é o Homem.

É inevitável: o leste encontrar-se-á sempre com o oeste, está inscri-

to na trajetória do Sol. Tentarei, neste livro, unir o mais possível estas 

diferentes correntes, um pouco à imagem dos dois hemisférios do cére-

bro, cada um com a sua visão, o seu funcionamento e o seu papel dis-

tintos, mas sem deixarem de ser complementares.

EM BUSCA DO MEDICAMENTO MILAGROSO

A medicina ocidental é ainda recente (tem menos de 200 anos), ao 

passo que o Homem existe há milhões de anos. Temos de perceber que 

a nossa ciência nem sempre detém a verdade absoluta, mas apenas ver-

dades parciais e relativas a uma determinada época.

Antes, havia os curandeiros. Fossem xamãs, sacerdotes ou grandes 

feiticeiros, tinham a qualidade de ver a pessoa na sua globalidade e 

como fazendo parte do ambiente em que se inseria. As medicinas 

ancestrais eram exercidas com base numa visão holística do ser huma-

no. A medicina tibetana, por exemplo, sempre almejou a manutenção 

do equilíbrio dos três humores psicofisiológicos, tendo em conta a per-

sonalidade, a estação do ano, a idade, o regime alimentar, o modo de 

vida e o ambiente físico do doente.

Em 1929, Alexander Fleming, bioquímico escocês, descobriu a pre-

sença de um cogumelo microscópico que haveria de revolucionar os 

seus estudos… e a ciência. Ao regressar de férias, verificou que algu-

mas caixas de cultura microbiana existentes no seu laboratório tinham 

produzido um halo nas suas colónias de estafilococos, micróbios que 

infetam os seres humanos. E descobriu a causa: uma contaminação 

desencadeada por um bolor, surgido por acaso, impedia a prolifera- 

ção das bactérias. Chamou penicillium àquele bolor. Nessa época, as comu-

nidades médica e farmacêutica não se interessaram pela descoberta da 
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penicilina. Apostava-se mais nos antisséticos cutâneos à base de sul-

famidas para se curarem feridas, mas muitas vezes com resultados 

dececionantes. É incrível observar que, apesar da prova da eficácia 

daquela solução anti-infeciosa, a comunidade médica britânica só reco-

nheceu oficialmente a sua validade dez anos depois de ter descoberto 

os seus espantosos benefícios, no início da Segunda Guerra Mundial.

Tratou-se desde logo de uma revolução. A ciência havia finalmente 

descoberto um medicamento capaz de combater bactérias que mata-

vam tantas pessoas. Tinha nascido um medicamento milagroso!

Naquele momento, começou a busca por soluções milagrosas.  

Um produto para tratar cada doença detetada parecia ser a realização 

tão sonhada contra os males da Humanidade. Como se cada novo medi-

camento pudesse fazer desaparecer as novas doenças que iam sendo 

descobertas.

Contudo, nos nossos dias, podemos realmente pensar que é possí-

vel curar uma infeção bacteriana da mesma forma que trataríamos  

a diabetes, uma doença cardíaca ou qualquer outra doença crónica? 

Perturbações bioquímicas complexas e, em geral, provenientes do nosso  

ambiente não podem ser tratadas de uma forma tão simples quanto o con- 

sumo de um dado medicamento. No entanto, é aquilo que procuramos. 

Desejamos eliminar rapidamente um sintoma, sem nos preocupar- 

mos com os malefícios que poderão surgir a outros níveis. Em vez de 

identificar a causa e resolver o problema na raiz, é mais fácil e rápido 

abafar o sintoma.

Os canadianos gastam anualmente mais de 34 mil milhões de dóla-

res em medicamentos, o que representa quase 500 milhões de receitas 

médicas! As estatísticas canadianas demonstram que os idosos obtêm, 

em média, 75 prescrições por ano. Isto é bastante revelador quanto  

à saúde dos nossos idosos e acaba igualmente por comprometer a  

saúde financeira do país. Já a França continua a ser um dos maiores 

consumidores europeus de medicamentos, apesar de uma tendência 

descendente observada em 2012.
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A medicação, na grande maioria dos casos, oferece apenas um alí-

vio temporário e só raramente ataca a verdadeira fonte dos problemas. 

Consequentemente, a maior parte das despesas com medicamentos 

corresponde unicamente a um processo de controlo e manutenção, sem 

uma perspetiva de cura.

A tudo isto é preciso acrescentar os efeitos secundários que criam 

outros problemas de saúde chamados «doenças medicamentosas». 

Infelizmente, estas últimas ocupam um lugar cada vez mais impor-

tante nos sistemas de saúde. Não é raro prescrever-se um segundo 

medicamento — e até um terceiro — para paliar os efeitos secundários 

prejudiciais de um único fármaco. Quando se consomem vários medi-

camentos, estão em jogo várias interações cujos efeitos perversos des-

conhecemos.

Frequentemente, a medicação é tomada por períodos muito mais 

longos do que os que foram formalmente testados pelas empresas far-

macêuticas. Por exemplo, não é incomum que se prescreva, durante 

anos, uma medicação que alivia perturbações gástricas baixando o pH, 

em vez de eliminar a raiz do problema. Esta prática acaba por inibir 

sub-repticiamente a assimilação de várias vitaminas e minerais de que 

o organismo tanto precisa, e por alterar o equilíbrio normal da flora 

bacteriana. Os efeitos secundários são consideráveis e ocorrem muitas 

vezes sem deles termos consciência. Estas consequências insuspeitas 

criam assim doenças iatrogénicas, ou seja, doenças que resultam de 

um tratamento médico.

Conhecemos muito mal as interações entre dois medicamentos  

distintos, e este conhecimento é ainda mais insuficiente quando o  

cocktail é composto por três ou mais fármacos…

A minha experiência nos serviços de urgências ensinou-me que 

metade dos idosos que lá apareciam tinha apenas um problema de 

sobremedicação com efeitos danosos. Quando eu, simplesmente, «reor-

ganizava» os seus medicamentos, vários pacientes ficavam em condi-

ções de voltar para casa, sentindo-se melhor.
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Estabelecer um tratamento preciso relativamente a um sintoma não 

é mais do que ver uma parte do problema, a ponta do icebergue. O sin-

toma não passa da manifestação física ou emocional de uma pertur-

bação mais séria, ainda não aparente. O ser humano é muito mais 

complexo do que um sintoma. Mas costumamos optar por atalhos, já 

que identificar e corrigir a raiz do problema exige que nos esforcemos, 

responsabilizemos e obriguemos a mudar certos comportamentos ou 

falsas crenças.

Não existem e nunca existirão soluções e receitas adequadas a toda 

a gente. Somos únicos, com as nossas experiências, sentimentos, gené-

tica, e o tratamento deve ter tudo isto em conta. Existe uma pletora de 

medicinas emergentes que querem ajudar-nos a resolver os nossos pro-

blemas; infelizmente, não são capazes de nos socorrer sozinhas, visto 

que não existe um remédio milagroso.

O Homem, por ser composto de mente, corpo e sentimentos, é uma 

entidade complexa. Pode acontecer que as dimensões ambiental, emo-

cional e psicológica sejam os verdadeiros responsáveis por um estado 

de saúde positivo ou negativo. Foi isto que eu verifiquei regularmente 

ao longo da minha experiência clínica.

UMA REVOLUÇÃO QUE DIZ RESPEITO  
A TODOS OS INDIVÍDUOS

«As pessoas com bons hábitos alimentares e de vida 

vivem mais tempo e contraem doenças num período 

mais tardio da sua existência.»13

Já se passaram 35 anos desde que esta afirmação foi publicada no New 

England Journal of Medicine. Desde então, as doenças cardiovasculares, 

a diabetes e os cancros não param de aumentar. No Ocidente, a espe-

rança média de vida estagnou há alguns anos… Pior: é bem possível 
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que, pela primeira vez na história da medicina moderna, a esperança 

de vida comece a diminuir. Fazem parte do problema a má gestão do 

estilo de vida, o stress, os alimentos transformados e o ambiente con-

taminado. Se não fizermos uma viragem radical no sentido da preven-

ção e de hábitos de vida saudáveis, arriscamo-nos a envelhecer 

bastante depressa.

A nossa forma de gerir a saúde implica-nos direta e individual- 

mente. Temos de nos responsabilizar mais quanto ao nosso bem-estar 

físico e mental e investir em objetivos de saúde simples e ao nosso 

alcance. Por outras palavras, já não podemos exigir um medicamento 

milagroso que trate do sintoma sem resolver a raiz do problema, per-

mitindo que ele prossiga a sua devastação de forma silenciosa.

Demasiadas vezes, só nos preocupamos com a nossa saúde no dia 

em que ficamos doentes. Certamente que o nosso estado de saúde terá 

começado a piorar meses antes, se não anos. Seremos capazes de reco-

nhecer um copo quase cheio antes que uma gota de água a mais o faça 

transbordar?

Temos um papel importantíssimo a desempenhar nesta nova forma 

de ver a saúde, que supera em muito a ausência de doenças.

CONSTATAÇÕES POR VEZES SURPREENDENTES

As minhas afirmações baseiam-se naquilo que pude constatar nas 

urgências e, mais tarde, no meu consultório. A isto aliam-se noções 

adquiridas no âmbito de inúmeras formações feitas na América do 

Norte e na Europa. Algumas ideias sustentam-se em avanços científi-

cos, enquanto outras encontram suporte em observações empíricas; 

permito-me igualmente apresentar outras que assentam mais na minha 

intuição.

Algumas situações descritas neste livro surpreenderão o leitor, mas 

devo esclarecer que estas histórias de casos por vezes insólitos não são 
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necessariamente um reflexo da maioria dos casos que encontrei no 

consultório. Autorizei-me a utilizar certos exemplos de casos inusita-

dos para mostrar a que ponto a intuição e a atenção podem contribuir 

com um esclarecimento particular perante um caso considerado 

comum. O meu objetivo foi demonstrar que a linha entre o comum  

e o incomum é muito ténue e que faz de cada encontro à partida ordi-

nário um acontecimento extraordinário no seu decurso.

Em suma, este livro encerra uma panóplia de assuntos que condu-

zirão a uma reflexão, mas que poderão, igualmente, suscitar por vezes 

algumas divergências de opiniões. Isto é, de alguma forma, desejável, 

visto que seria inútil escrever e enunciar o que já é reconhecido e admi-

tido por toda a gente. Trata-se de um livro híbrido que simultaneamente  

transmitirá ideias inovadoras e uma nova filosofia da saúde, e que dará 

conselhos que podem ser aplicados de forma imediata à vida quotidiana.

Espero que estes ensinamentos, se forem acolhidos pelo leitor, deem 

origem a um entusiasmo e a uma maior lucidez na busca pela saúde. 

O meu maior desejo é o de que este livro possa contribuir para uma 

visão renovada da saúde que honre a grandeza e a unicidade de cada 

ser humano. Um projeto ambicioso, admito. Escrevi este livro com o 

coração aberto e espero que o leitor o leia com um espírito igualmente 

aberto. É este o desafio que lhe lanço.
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capítulo 1

PRESTAR ATENÇÃO

Sempre fui fascinado por histórias antigas, contos considerados como 

pertencentes ao passado mas que ainda são tão atuais quando se trata 

de lhes extrair a sabedoria. Talvez conheça a história de Bodhidharma, 

um monge indiano, barbudo e peludo, dotado de grandes olhos enci-

mados por sobrancelhas encanecidas, que viveu no século vi. Tornou- 

-se célebre por ter introduzido o budismo na China. Depois de ter 

percorrido a Índia, este grande patriarca foi à China e instalou-se na 

região de Chan, onde vivia um sábio cuja reputação e sabedoria haviam 

seduzido todos os habitantes daquela região chinesa e mesmo além 

dela… O seu saber, tão vasto que era considerado ilimitado, estendia-se 

a todos os domínios científicos e filosóficos. Sem hesitar, podia discor-

rer longamente sobre os assuntos mais variados ou dar respostas  

a todas as perguntas.

Bodhidharma instalara-se próximo do palácio chinês, local onde 

oferecia humildemente a sua ajuda às pessoas desejosas de aprender 

um pouco mais sobre si mesmas. A sua reputação de grande sábio e 

erudito propagou-se e chegou aos ouvidos do eminente sábio chinês, 

tornado governador da região. Este último desejava ardentemente 

conhecer aquele indiano estranho que detinha um saber misterioso 

ou, pelo menos, que lhe era desconhecido. Queria saber mais sobre 

aquele homem e confrontá-lo abertamente quanto aos seus conheci-

mentos. Nesse sentido, fez-lhe um convite para ir visitá-lo ao palácio.
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Bodhidharma só aceitou o convite vários dias depois. Assim que as 

saudações habituais foram concluídas, fez notar que era hora do chá e 

que tal costume era muito respeitado no seu país. O governador aquies-

ceu ao pedido. Os servos trouxeram, então, um elegante bule, assim 

como riquíssimas folhas de chá.

Após três minutos de silêncio, no maior dos recolhimentos, o monge 

começou a verter o chá lentamente, muito lentamente, na primeira 

chávena. Quando estava quase cheia, ergueu delicadamente o bule  

e dirigiu-o para a segunda chávena. Com lentidão e segurança, pôs-se 

outra vez a servir o chá com cerimónia. A chávena estava quase cheia, 

mas, para surpresa de todos os presentes, ele continuou a verter o chá. 

A chávena já transbordava, e ele permanecia imperturbável… O precioso 

líquido tomava conta da mesa e Bodhidharma não interrompia o seu gesto.

O governador, simultaneamente intrigado e ultrajado, perguntou-

-lhe: «Como podes desperdiçar uma tal quantidade de bom chá, tendo 

uma reputação de homem de grande sabedoria?» O estrangeiro parou 

lentamente de verter o chá, pousou um olhar sincero no seu anfitrião 

e respondeu: «Este néctar que transborda e se perde é como um ensi-

namento inestimável que fosse desperdiçado. Como podes tu receber 

conhecimentos preciosos se tens a cabeça já cheia do teu saber?»

Aturdido, o governador, como era bastante instruído, parou de falar 

e, pensativo durante um longo momento, pôs-se a escutar em vez de 

simplesmente ouvir. A escutar em vez de validar. A escutar em vez  

de criticar. Subitamente, tornara-se aberto e pronto a receber ensina-

mentos úteis e diferentes.

A ARROGÂNCIA CIENTÍFICA

No domínio científico, é fácil e natural aprender, enchermo-nos de 

conhecimentos até julgarmos conhecer quase tudo. Em 1900, quando 

da conferência da British Association for the Advancement of Science 
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(a atual British Science Association), Lord Kelvin, um brilhante físico 

e químico britânico reconhecido pelos seus trabalhos na área da ter-

modinâmica (o Zero Absoluto, o Efeito Borboleta…), tinha reunido os 

maiores sábios da época para assinalar a chegada do século xx e fazer 

um balanço do avanço da ciência. Vindos dos quatro cantos do globo, 

os maiores eruditos do mundo tinham dissertado durante semanas. 

Espantado por ver como a ciência havia avançado desde as décadas 

anteriores, Lord Kelvin exclamou, num arrebatamento de entusiasmo, 

perante os colegas: «Já não há mais nada a descobrir no âmbito da ciên-

cia física. Agora só nos resta contribuir com medições mais precisas.»

Hoje sabemos como foi apressada tal afirmação, para não dizer pre-

tensiosa. Quanto mais aprofundamos o conhecimento, seja em que 

domínio for, mais nos apercebemos da nossa ignorância. Ou seja, quanto 

mais aprendemos, mais temos a aprender.

Tal como ensinou Bodhidharma ao governador, temos de perma-

necer completamente abertos e recetivos às descobertas e aos conheci-

mentos que não param de aumentar, ao mesmo tempo que integramos 

a sabedoria recebida do passado. Não ter em conta valores ancestrais, 

sob o pretexto de seguir a moda, é um erro perigoso. Há milénios que 

o Homem compreendeu intuitivamente verdades imutáveis do domí-

nio científico, mesmo que não fosse capaz de definir o seu mecanismo 

devido à falta de ferramentas tecnológicas apropriadas. Aliás, a intui-

ção sempre teve precedência relativamente à evidência científica. 

Einstein é um bom exemplo disto. Foram-lhe necessários vários anos 

de investigação e de cálculos para provar a Lei da Relatividade, que 

intuíra muitos anos antes.

PARA APRENDER, É PRECISO SER RECETIVO

É fácil que, no dia em que nos sentimos um pouco mais cheios de 

conhecimento, nos recostemos plenos de satisfação. À semelhança das 
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ostras, estaremos a fechar-nos a um oceano de realidades que nos 

rodeiam e a nossa carapaça proteger-nos-á de tudo aquilo que poderia 

abalar as nossas certezas. No entanto, existem poucas verdades abso-

lutas. A vida constrói-se à medida que as nossas certezas vão sendo 

desmanteladas.

Interrogarmo-nos quanto às nossas crenças permite que nos abra-

mos a novas ideias capazes de acarretar uma diferença positiva na nossa 

vida. Uma verdadeira mudança só pode ocorrer se conseguir mudar 

as crenças que condicionam o nosso comportamento. A própria histó-

ria do nosso planeta está sujeita às crenças das pessoas e dos povos que 

a modelam, já que, no fim de contas, as crenças acabam, infelizmente, 

por transformar-se em factos.

A evolução mostra-nos que nada é permanente, nem hoje nem ama-

nhã. A única coisa que nunca mudará é a própria mudança. O que  

hoje é verdade amanhã pode tornar-se falso. A medicina do século  

passado cometeu erros, e poderemos dizer o mesmo daqui a 50 anos 

quando criticarmos a medicina e a tecnologia atuais. Se observarmos 

com atenção a evolução da medicina, será fácil constatar que a ciên- 

cia infelizmente rejeitou muitos princípios de sabedoria ancestrais.  

A ciência tomou conta de tudo, despojando o Homem do seu saber 

inato. No entanto, a medicina deve ser, acima de tudo, uma arte ao ser-

viço do indivíduo e não da ciência.

A MEDICINA DOS QUATRO PÊS

A medicina, tal como a concebo hoje, deve ter em conta todas as face-

tas da realidade de um indivíduo. O ser humano não é simplesmente 

a soma dos diferentes órgãos que o compõem. A sua natureza comple-

xa e multiforme apresenta-se numa variedade infinita de matizes, e a 

forma de a estudar ou abordar deve igualmente ser matizada. A este 

respeito, o reputado médico William Osler, um canadiano considerado 
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o pai da medicina moderna, afirmou: «Se não fosse pela enorme varia-

bilidade dos indivíduos, a medicina teria podido ser simplesmente uma 

ciência e não uma arte.»

Hoje em dia, a medicina deve tornar-se cada vez mais aquilo a que 

vários especialistas passaram a chamar «medicina dos quatro pês»:

• preventiva, baseada mais na manutenção da saúde do que no 

tratamento da doença;

• personalizada, baseada mais no indivíduo do que nos seus  

sintomas;

• participativa, baseada numa verdadeira parceria de confiança 

entre médico e paciente;

• preditiva, baseada em resultados previsíveis, como exige a  

ciência.

Estes quatro pês fazem parte de uma abordagem a que se chama 

«medicina funcional». A medicina funcional sustenta-se na biologia. 

É uma medicina clara, acessível, prática e interessante para qualquer 

médico de mente aberta. Ela interessa-se, não diretamente pela doença, 

mas pelas causas do mau funcionamento dos órgãos e pelas alterações 

bioquímicas que dele decorrem. Mais do que uma medicina integrati-

va, ela exige uma abordagem dinâmica para prevenir e tratar as per-

turbações crónicas tão complexas de que sofre uma grande parte da 

população. Estas perturbações resultam de uma interação entre o 

ambiente, o modo de vida e a predisposição genética. Visto a partir 

desta perspetiva, o indivíduo é a materialização única e complexa de 

uma amálgama de influências externas e internas responsáveis pela 

saúde ou pela doença1.

A medicina funcional interessa-se primeiramente pelo paciente em 

todas as suas dimensões. Indo diretamente à fonte, ela percorre o cami-

nho em sentido inverso para refazer a história do indivíduo, conhecer 

o seu ambiente e tentar eliminar as causas de mal-estar em vez de 
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simplesmente tratar os sintomas. O diagnóstico não é desprezado, mas 

aposta-se mais na compreensão dos processos que deram origem à 

doença. Portanto, ela interessa-se sobretudo pela individualidade bio-

química de cada ser humano.

Os princípios gerais da medicina funcional (tal como propostos pelo 

Institute for Functional Medicine) são os seguintes:

•  Favorecer uma abordagem centrada mais no indivíduo do que 

na doença.

• Contribuir para o equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

• Familiarizar-se com as interconexões fisiológicas.

• Promover a ideia de que a saúde é mais do que a ausência de 

doença.

• Integrar as melhores práticas clínicas, incluindo a prevenção,  

a utilização de medicamentos, de plantas, de suplementos e de 

diferentes técnicas de gestão do stress.

• Prever uma «reserva de saúde para os órgãos e o corpo» de modo 

a assegurar uma saúde ideal até a uma idade avançada. Por exem-

plo, um atleta em treinos há de recuperar-se mais rápida e efi-

cazmente no seguimento de uma lesão. Assim, a medicina 

preventiva visa que o corpo humano atinja um estado que seja 

superior à média, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do 

ponto de vista quantitativo (como no que diz respeito à percen-

tagem de músculo, de gordura e de água).

O esquema apresentado na página seguinte permite ilustrar esta 

abordagem.
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Poderíamos fazer a seguinte pergunta: «Ao tratar apenas as folhas, 

é possível assegurar a saúde da árvore no seu todo?» Isto é, será que regar 

apenas a folhagem oferece vitalidade à árvore? Claro que não. Para 

favorecer a saúde plena da árvore é preciso ir à fonte, à própria terra. 

Devemos tratar desta terra para que ela seja de qualidade e receba toda 

a água e todos os nutrientes necessários para a boa manutenção da 

árvore. Como podemos constatar, a medicina funcional visa as raízes 

que compõem o ser humano. Ela analisa o estilo de vida, o contexto, 

as predisposições genéticas, os fatores emocionais e as crenças que 

podem perturbar o organismo e que acabarão por se manifestar por 

meio de sintomas tratados pelas diversas especializações da medicina.

A ARTE DA CURA COMEÇA PELA ATENÇÃO

Nesta abordagem, a escuta atenta é a chave de uma parceria bem-sucedida 

entre médico e paciente. Em geral, um não escuta verdadeiramente o 

outro, sobretudo quando o doente se queixa de uma doença crónica. 

Sirvamo-nos do exemplo de uma senhora idosa que consultou vários 

médicos devido a uma dor na anca depois de ter sido operada quatro meses 

antes. As radiografias eram «excelentes», respondiam-lhe… O trabalho 

dos cirurgiões havia sido bem feito. Todavia, a paciente continuava a 

queixar-se de dores na anca e nas costas. Olhando para lá dos resultados 

radiológicos normais, era uma pessoa em sofrimento e não uma radio-

grafia que se encontrava à minha frente no consultório. Depois de ter 

escutado e examinado atentamente a paciente, descobri uma lesão 

expansiva ao nível da região dorsal inferior e cuja dor irradiava na anca.

Para se estar presente e estabelecer uma verdadeira comunicação 

com o outro, é preciso estar-se preparado para escutar, mesmo que isso 

implique fazer perguntas potencialmente desconcertantes ou rever um 

tratamento que não teve o efeito desejado. O paciente experiencia fre-

quentemente medos e angústias. Ele espera ser ouvido antes de qualquer 
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outra coisa. Os médicos são formados para tratar doenças, as suas ma- 

nifestações e sintomas, mas não têm nenhum conhecimento quanto 

às pessoas que se encontram à sua frente quando da primeira consulta. 

É difícil reduzir-lhes os medos e clarificar questões para as quais a 

medicina nem sempre tem respostas.

Já tantas vezes vi pessoas a recorrerem sucessivamente a médicos e 

terapeutas para lhes exporem os seus sintomas de fadiga crónica… Contudo, 

os resultados dos seus exames de sangue eram sempre normais. O que 

se escondia sob aquela fadiga permanente? Quem estava preparado para 

ouvir o desespero que se encontrava por trás daquele mal-estar?

A consulta com um médico é muitas vezes um momento stressan-

te para o paciente que, com frequência, se esquece de fazer as pergun-

tas que o incomodam. Dada a recorrência deste comportamento, 

costumo pedir aos pacientes que preparem as suas dúvidas antes da 

consulta e acrescento no final do encontro: «Há alguma questão de que 

se tenha esquecido? Gostaria de me falar acerca de outro assunto?» 

Normalmente, o verdadeiro cerne do problema manifesta-se durante 

estas conversas mais livres.

PARA APRENDER, É PRECISO ESCUTAR

Saber escutar é algo difícil que é preciso verdadeiramente dominar e 

compreender e que exige que se esteja plenamente no momento pre-

sente. Poder-se-ia até afirmar que, regra geral, nunca escutamos os 

outros! E estou a incluir-me nesta triste constatação. Costumamos estar 

demasiado enredados dentro da nossa cabeça e dos nossos julgamen-

tos a propósito do que o outro está a dizer-nos. Enquanto ele fala, nós 

ouvimo-lo, mas a nossa perceção dá-se através do filtro dos pensamen-

tos. Colamos etiquetas na sua aparência, no seu comportamento, na 

sua forma de falar. Pior: se o conhecemos, deixamos de o escutar, pois 

já sabemos tudo acerca dele! Pouco importa o que dirá, pois sabemos 
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qual é a causa do seu problema. Somos apanhados na armadilha do 

que nos é conhecido. O ruído da nossa mente irrompe constantemente 

na pequena caixa craniana que se encontra no topo do nosso corpo, 

impedindo uma escuta genuína. Assim, o outro deixa de ter espaço 

para se mostrar diferente ou a partir de outra perspetiva. Um tal com-

portamento inconsciente impedirá que emerja qualquer nova solução.

«Ah, sim, sabemos perfeitamente como é o Rui, ele é assim, ele é 

assado.» Pois bem, esta atitude fará com que o Rui, inconscientemen-

te, seja sempre como o descrevemos; não deixará de ser fiel à imagem 

que temos dele, à perceção que temos e que ele evidencia. E, se ele está 

preso neste molde, é por nossa causa, pois impedimo-lo de ser diferente. 

É preciso que mudemos a nossa visão do Rui de modo a dar-lhe espaço 

para evoluir.

Devemos reaprender a arte da escuta fresca, relativamente aos outros 

e a nós mesmos. Mais do que a presença e a atenção, a escuta fresca é 

aquela que ocorre com uma pessoa que nos é completamente desco-

nhecida. Nenhum julgamento ou memória vem perturbá-la. Numa 

escuta plenamente presente e sem passado, as pessoas em comunica-

ção recriam-se mutuamente de forma constante. Neste espaço vazio, 

tudo se torna possível… Até mesmo o início de uma cura desejada.

A escuta é essencial para qualquer cura. Poderíamos até afirmar 

que todas as curas começam pela escuta. A verdadeira escuta é atenta 

e baseada naquilo que o outro quer dizer-nos mas que nem sempre é 

capaz de exprimir através de palavras. Ela é plenamente consciente; 

incita também o outro a ouvir-se mais, a ser mais atento ao que diz  

e ao que não está bem dentro de si.

PARA APRENDER, É PRECISO OUSAR AVENTURAR-SE

Outro ponto importante para o avanço e a compreensão do ser humano  

é o acolhimento da noção de universalidade do conhecimento. Por todo 
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o mundo, os cientistas mais reputados só pedem que o seu conheci-

mento chegue a quem deseje acolhê-lo. Sempre me espantou — e isso 

continua a acontecer — a perceção da amplitude dos avanços científicos 

ocorridos em todo o mundo e de quão pouco destas descobertas é veicula-

do à população em geral. Foram muitas as vezes em que tive de ir a outros 

países recolher estas informações tão favoráveis à saúde do Homem.

Por vezes, devemos procurar em sítios que não nas nossas fon- 

tes conhecidas e sempre ao nosso alcance. Temos de explorar recantos 

desconhecidos e até mesmo aqueles que, à primeira vista, parecem 

afastar-se das nossas formas de ver e agir. Aquilo que nos rodeia não 

é necessariamente a única verdade possível.

Durante a minha segunda viagem à Turquia, tive a oportunidade 

de visitar o mausoléu de Hodja, também conhecido como Nasrudin. 

Esta personagem lendária, ora ignorante ora sábia, conta-nos as suas 

aventuras. As histórias insólitas do mulá Nasrudin fazem parte dos 

ensinamentos das escolas sufistas, pois sabem revelar com humor uma 

sabedoria intemporal.

Nasrudin observava atentamente sob uma luminária. A meio da 

noite, quase vergado, analisava o chão em redor da luz. Voltava inces-

santemente para trás, refazendo o mesmo circuito. Entretanto, passou 

um desconhecido que parou para o observar. Completamente absor- 

vido, o mulá continuou a perscrutar o chão, ignorando o desconhecido. 

Intrigado, este último perguntou-lhe: «De que estás à procura sob esta 

luminária?» O mulá interrompeu-se e, erguendo-se, respondeu: 

«Procuro as chaves que perdi há algumas horas.» Dando-se conta da 

busca infrutífera, o estranho retorquiu: «Mas onde é que perdeste as 

chaves?» E o mulá respondeu: «Perto da porta de casa, mais além.» 

«Mas porque é que estás à procura perto da luminária?», indagou o 

desconhecido, espantado. O mulá retorquiu com segurança: «Porque 

aqui há muito mais luz!»

A nossa cabeça está sempre cheia de crenças e experiências que nos 

impedem de aceder a um nível superior de conhecimentos. E, mesmo 
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que nos reste um recanto virgem e pronto a receber uma informação 

nova, não conseguimos impedir-nos de filtrar tudo através da mente, 

que julga segundo as crenças que alimenta. Aceitar o que conhecemos 

e recusar o que é novo: é este o comportamento de uma mente normal. 

Temos de conquistar espaço e estar prontos para assumir uma certa 

humildade para receber qualquer ensinamento que não advenha do 

nosso campo de experiência habitual. É preciso que nos desenvenci-

lhemos das nossas palas para perceber que existem parcelas de verda-

de sempre presentes, prontas a serem vistas e ouvidas. Mas, para as 

apreender, temos de abandonar a nossa zona de conforto.

DESENVOLVER A INTUIÇÃO

O trabalho nas urgências exige que se resolvam problemas complexos 

num curto lapso de tempo. Em certos casos, tive de confiar na minha 

intuição, qualidade que hoje considero essencial em qualquer pessoa 

que deva agir de forma rápida e eficaz.

Era meia-noite e acabava de começar o turno nas urgências. Observei 

a sala ainda cheia, apesar da hora tardia, de pessoas cansadas e 

ansiosas por serem chamadas. Uma pilha de dossiês tinha vindo a 

acumular-se durante as horas anteriores, e aquela noite anunciava-

-se bastante ocupada, pois eu era o único médico disponível. Peguei 

no primeiro dossiê da pilha e notei que já tinha três horas de atraso. 

Chamei o senhor Clemente. Aproximou-se uma rapariga de cerca de  

20 anos, seguida de um homem na casa dos 40 anos. Ele pareceu-

-me hesitante, a arrastar-se atrás dela, como se não quisesse falar 

comigo.

Entrámos os três no gabinete. Cumprimentei-os, apresentei-me 

e, dirigindo-me ao senhor, perguntei-lhe o motivo da sua presença 

ali. Bastante embaraçado, ele respondeu que não estava doente e que 
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tinha sido a filha a incitá-lo a ir ao hospital àquelas horas tardias… 

Após alguns momentos de hesitação, ele contou que às vezes via  

coisas estranhas, mas que aquilo não tinha nenhuma importân- 

cia, uma vez que se sentia saudável. A rapariga interrompeu o pai 

e dirigiu-se a mim; com um ar amedrontado, disse-me: «O meu pai 

não é normal… Já lhe aconteceu várias vezes ver elefantes cor-de-rosa 

a andar pela sala!»

«Que belo início de noite», disse-me uma vozinha interior… 

«Outro caso do foro da psiquiatria que deveria ter aparecido de dia 

e não a esta hora em que não há psiquiatras de plantão.» Ainda 

assim, esforcei-me por ouvir atentamente aquele homem, que não 

apresentava nenhum outro sintoma: nem cefaleias, nem perturba-

ções do equilíbrio, nem comportamentos estranhos. Fiz mais pergun-

tas à rapariga, que me pareceu defender bem a causa do pai. Ela 

relatou que aquela situação não podia continuar, que há várias 

semanas que tais visões surgiam e desapareciam sem deixar rasto… 

O pai nunca quisera ir ao médico, mas, naquela noite, depois de 

muito convencimento, ela conseguira levá-lo às urgências, já que a 

visão dos elefantes cor-de-rosa havia durado mais tempo do que  

o habitual! A rapariga referiu que as alucinações surgiam de forma 

súbita e inesperada.

O pai contou-me que o seu comportamento tanto físico quanto 

psicológico não sofrera alterações; trabalhava como marceneiro e 

cuidava dos quatro filhos. Ele e a esposa não apresentavam desen-

tendimentos ou conf litos. A filha voltou a intervir e pediu ao pai: 

«Diz-lhe o que também costumas ver quando não são os elefan- 

tes cor-de-rosa.» O pai ficou mudo… e ela declarou: «Ele vê muitas 

vezes a Virgem Maria.» Ele assentiu com a cabeça e acrescentou que 

era muito bonita, toda vestida de azul e branco. A filha relatou  

que o pai não era um crente praticante e que nunca tinha falado  

da Virgem Maria. Aquela visão só começara a surgir há algumas 

semanas.
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A minha intuição disse-me para levar mais longe a minha série 

de perguntas e o exame. Quanto mais perguntas fazia, mais a minha 

intuição me levava a pensar num tumor cerebral irritante junto ao 

lobo occipital. A área da visão localiza-se ao nível cerebral na parte 

posterior da cabeça, próximo do lobo occipital, por cima do cerebelo. 

Seria possível que houvesse uma irritação esporádica desta zona, 

causada por alguma massa situada mesmo acima do cerebelo? 

Alguns estudos feitos no âmbito da neurocirurgia demonstraram 

que, se certas zonas cerebrais fossem irritadas, os pacientes viam 

imagens muito claras de coisas que poderiam ter registado vários 

anos antes.

Portanto, fiz um exame físico neurológico, insistindo nos testes 

relacionados com o equilíbrio. Não havia nada de errado, salvo uma 

ligeiríssima e ocasional perturbação do equilíbrio. O problema pare-

cia-me claro. Suspeitei de um tumor cerebral junto à fossa posterior 

acima do cerebelo. Disse ao paciente que podia passar a noite no 

hospital e que, na manhã seguinte, seria visto por um neurologista 

para fazer exames mais precisos. Assegurei-lhe que não tinha de se 

preocupar com o facto de poder estar louco e que, assim que a causa 

do problema fosse descoberta, receberia um tratamento adequado 

que faria desaparecer as suas visões bastante originais.

Na manhã do dia seguinte, ao passar pelas urgências, o neuro-

logista que recebera o pedido de consulta lançou-me um olhar emba-

raçado, se não mesmo escarninho, relativamente àquele caso 

bizarro. Durante a tarde, acabou por me confirmar, não sem espan-

to, que os exames revelaram um tumor no cérebro. O paciente foi 

operado com êxito, e os elefantes cor-de-rosa e a Virgem Maria nunca 

mais lhe apareceram.

Teria sido fácil encaminhar um tal caso para a psiquiatria. A con-

sulta e o exame metódico são incontornáveis, mas a intuição do médi-

co deve sempre prevalecer.
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Na maior parte das medicinas, antes de encetar uma terapia, o médico  

deve apoiar-se num diagnóstico devidamente estabelecido. A recolha 

de dados relativos aos diferentes sintomas é essencial para a aplica- 

ção de um tratamento; consequentemente, é fácil e seguro recorrer ao 

protocolo estabelecido. Recomenda-se ao médico que se sustente numa 

receita terapêutica aprovada pelos seus pares para evitar, assim, qual-

quer recriminação perante uma eventual falha do tratamento.

Porém, uma terapia ou um tratamento são mais do que uma sim-

ples receita. Cada pessoa que se apresenta com um problema é única 

e, por este mesmo motivo, qualquer tratamento deveria ser distintivo 

e adequar-se ao indivíduo em causa. Um bom terapeuta é aquele que 

trata uma doença, mas o verdadeiro terapeuta esclarecido é aquele  

que trata uma pessoa que tem uma doença.

Quando alguém entra no meu consultório, tenho de me perguntar: 

«Porque veio esta pessoa ter comigo?» Tal questão é fundamental. 

Depois surgem outras: «Que deseja ela exatamente? Que quer ela comu-

nicar a seu respeito e a respeito do seu problema?»

É a experiência humana que está no cerne deste encontro com uma 

pessoa em sofrimento. Trata-se de doenças que o indivíduo experien-

cia em toda a sua pessoa, e tal situação exige uma escuta plenamente 

consciente e presente. Esta é uma ideia que deveríamos desenvolver 

em todas as nossas relações, tanto profissionais quanto pessoais.  

A nossa primeira impressão costuma ser a correta, pelo que é neces-

sário considerar e avaliar o que a nossa intuição nos sugere.

E é aqui que a medicina se torna verdadeiramente uma arte. A arte 

de estar presente para o outro apresenta, desde logo, soluções únicas; 

uma parte do tratamento inicia-se, assim, espontaneamente.

Certo dia, um grande amigo meu foi consultar-me a propósito de 

uma injeção. Sofria de dores no ombro havia alguns meses e os medi-

camentos não se revelavam capazes de o ajudar. Durante a consulta, 

observei que a sua pálpebra superior esquerda estava mais fechada 
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do que a direita. Fi-lo notar este facto, mas ele retorquiu que não era 

importante, que tinha consultado neurologistas e que todos os exa-

mes e ressonâncias magnéticas haviam revelado resultados normais. 

No decurso do meu exame, o seu ombro, ainda que com constantes 

dores, apresentava amplitudes normais que não agravavam as dores, 

tal como eu suspeitava. A minha intuição disse-me que ele padecia 

de um problema grave. Declarei que uma injeção não serviria de 

nada e que ele deveria fazer imediatamente outra ressonância mag-

nética, apesar de a última datar de havia apenas algumas semanas. 

A segunda ressonância magnética acabaria por demonstrar, de facto, 

uma lesão minúscula — mas das mais malignas — num pulmão. 

Era esta lesão que causava a irritação de um nervo que dava origem 

ao abatimento da pálpebra esquerda.

Será possível que a intuição seja um instrumento de diagnóstico e, 

em última análise, um começo de tratamento? Quando, durante uma 

consulta, escuto a pessoa sentada à minha frente, tenho por vezes  

a intuição de que ela já se encontra no caminho da cura. Esta intui- 

ção torna-se mais do que uma possibilidade: é uma nova realidade  

em vias de se criar. Completamente desligado do resultado futuro,  

sinto tal pessoa em toda a sua vitalidade, a qual começa a autorre- 

gular-se. Harmonizo-me com ela, com esse novo estado de bem-estar. 

Não se trata de fingir ou desejar que a doença tenha desaparecido como 

por magia. Trata-se, sim, de aderir a esta nova realidade, de vibrar  

com essa nova possibilidade, não deixando o menor espaço ao estado 

anterior.

Foram muitas as ocasiões em que também me servi da intuição, 

enquanto fazia perguntas durante as consultas. Uma resposta da parte 

do paciente conduz-me a questões mais pertinentes acerca da razão da 

sua visita. A intuição, por meio da sua intensidade, pode transmitir-

-nos muitas informações quando nos permitimos estar plenamente 

presentes para o outro.
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