
CAPÍTULO 7 Cure Seu IntestinoCHAPTER 7
5 ESTRATÉGIAS PARA UM INTESTINO SAUDÁVEL

1. DIETA À BASE DE PLANTAS: Alimentos vegetais ricos em 
fibras fornecem o melhor combustível para bactérias intestinais. 
Uma dieta baseada em vegetais que inclui uma variedade de 
frutas, legumes, vegetais, e grãos integrais aumentam a diversidade 
do microbioma intestinal, tornando-se a melhor dieta para melhorar 
a saúde intestinal.

2. ALIMENTOS INTEGRAIS: Só porque a dieta é baseada 
em vegetais não significa que seja saudável. A chave é comer 
alimentos “inteiros” à base de plantas, o que significa comer 
esses alimentos no máximo possível em um estado natural e não 
processado. Para um intestino mais saudável, escolha vegetais 
plantados no jardim e exclua alimentos refinados e processados.

3. DIMINUI A EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS: Ao fazer compras 
para qualquer uma das frutas ou vegetais conhecidos por serem 

os mais carregados de pesticidas (veja a lista da “dúzia suja” neste 
página), tente procurar produtos orgânicos, caseiros ou produzidos 
sem químicos. Você também pode tentar lavar vegetais não 
orgânicos com bicarbonato de sódio.

4. ALIMENTOS RICOS EM FRIBRA: Embora os probióticos 
tenham recebido muita atenção, a fibra é realmente o “burro de 
carga” que mantém o intestino saudável. Alimentos ricos em fibra, 
especialmente à base de plantas, são o menu de escolha para 
bactérias boas.

5. DIVERSIDADE DIETÉTICA: Diferentes bactérias - até mesmo 
as boas - comem alimentos diferentes. Então coma o arco-íris! 
Você também pode encorporar diversividade comendo alimentos 
sazonais, evitando “rotinas” dietéticas e experimentando coisas 
novas. Comendo uma grande variedade de frutas e vegetais é uma 
das melhores coisas que você pode fazer pelo seu intestino.

FEIJÃO: Aumenta 
a saciedade e 
absorção de 
nutrientes, libera 
ácidos graxos de 
corrente curta

VEGETAIS CRUCIFEROSOS 
COMO BROCCOLI: Alimentos 
ricos em enxofre, combatem a 
inflamação e o câncer

GRÃOS INTEGRAIS: 
Ajudam a alimentar, 
crescer e sustentar as 
bactérias intestinais 
saudáveis

POLENTA: Alta em fibra, 
ótimo sabor

IOGURTE VEGETAL: 
Melhora a saúde  
do trato intestinal, 
ajuda com a 
função do sistema 
imunológico

TEMPEH: Afasta as bactérias 
más, aumenta a absorção de 
nutrientes

BANANAS: Lutam 
contra inflamação,
estabilizam as 
bactérias  
intestinais

AMORAS: 
Aprimoram o sistema 
imunológico, 
destróem as 
bactérias prejudiciais

Micróbios São  
Seus Amigos
SEU INTESTINO = SEU SISTEMA DIGESTIVO

Dica: Se não for saudável, você também não será.

7  Fatos Importantes Que Você Deve Saber Sobre Seu Intestino

CAPÍTULO 7

CURE SEU  
INTESTINO

1 Cerca de 40 trilhões de 
organismos vivem em seu intestino!

O corpo humano tem tantas bactérias que fomos 
chamado de “bolhas ambulantes de bactérias”. 

Fermento, fungos, e parasitas também estão na mistura 
microbiana. Outros encrenqueiros que adoram se aninhar 
em seu intestino incluem:

 Bacteriófagos (monstros de vírus minúsculos que  
 infectam e consomem as bactérias boas)
 Archaea (microorganismos que amam ácidos e que  
 produzem gás metano, que é então liberado quando  
 você “quebra o vento”) 

2 O mini-ecossistema que vive em 
seu intestino, ou “microbioma” como é 
chamado, é muito semelhante ao de sua 
mãe.

Bebês nascidos naturalmente são inoculados primeiro com o 
microbioma da sua mãe quando eles passam pelo canal de 

parto. A conexão não termina aí. Os pesquisadores descobriram 
que, seu microbioma intestinal pessoal, que é único a você, 
será mais semelhante ao de sua mãe (seguido por seus irmãos). 
Portanto, toda aquela conversa sobre as influências pré e pós-
natais não é apenas um conto afinal. Quanto às semelhanças de 
família, chegam direto até nossas entranhas! 

3 O microbioma em seu intestino “evoluiu” desde 
que era criança, e ainda pode mudar.

Antes do nascimento, os bebês não têm um microbioma intestinal estabelecido. 
Depois da inoculação pelo canal de parto, o microbioma de uma criança é 

amplamente influenciado pela dieta e higiene durante os primeiros sete anos 
de vida. A exposição a outras bactérias (por exemplo, brincando na terra ou 
com animais domésticos) também fortalece o microbioma intestinal. A base 
para o microbioma infantil é profundamente afetado pelo local onde mora e por 
outros fatores de estilo de vida. Embora a flora e a fauna do intestino possam 
ser melhoradas mais tarde na vida, ela sempre manterá uma “impressão digital 
microbiana” daqueles primeiros anos - o que os torna muito importante.

 Este capítulo é um dos 22 capítulos do livro Destruidores de Pandemias: Um Guia de Preparação do Dr. Eddie Ramirez e Cari Haus.  
Este capítulo pode ser copiado e distribuído gratuitamente desde que esteja na página original de 4 cores e esta seção permaneça no livro.

   CAPÍTULOS ADICIONAIS GRATUITOS INCLUEM:
 Capítulo 1: ESTUDE HISTÓRIA- Ou Você Poderá Ser Deletado (Porque a História da Gripe é Importante...)
 Capítulo 4: Água. Gelo. Vapor.- O Incrível Poder Curador da Água (uma introdução à hidroterapia, por dentro e por fora)
 Capítulo 18: Escove Seus Dentes - A Conexão Entre a Saúde Dental e o Sistema Imunológico (aborda a incrível conexão entre os micróbios em sua boca,  

  intestino, e saúde geral)
 Other chapters in the book include ones on how fevers help the immune system, best foods to eat (and not eat) during a pandemic,  

the importance of forest bathing and sunshine, dangers of bushmeat and factory farms, infection protection, and much, much more.
 Para obter cópias deste livro, bem como baixar os quatro capítulos gratuitos em PDF, visite healthwhys.store.

Endereço: 2363 Mountain Road, Hamburgo, PA 19526
Telefone: (610) 685-9900
E-mail: publishing@healthwhys.com

Isenção de responsabilidade: este panfleto não fornece conselhos médicos. Destina-se apenas a fins informativos. Não é um substituto para aconselhamento médico 
profissional, diagnóstico, ou tratamento. Se você acha que possa ter uma emergência médica, ligue imediatamente para o seu médico ou disque 911.

SUPERALIMENTOS QUE ALIMENTAM AS BACTÉRIAS INTESTINAIS SAUDÁVEIS
Esses alimentos que fortalecem o sistema imunológico também aumentam  
o metabolismo, lutam contra a inflamação e ajudam a prevenir o câncer de cólon:
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4 Seu microbioma intestinal 
tem um grande impacto em seu 
cérebro.

Seu microbioma intestinal afeta seu humor, 
felicidade, motivação e até mesmo desempenho 

mental. Isso é porque cerca de 90% da serotonina, 
ou “neurotransmissor da felicidade” em seu corpo, 
é produzido pelos micróbios em seu intestino. Então 
há o “nervo vago”, através do qual as bactérias em 
seu intestino estão em comunicação constante 
com o cérebro. Embora possa parecer um pouco 
assustador, a boa notícia é que você pode controlar 
muito do que se passa no seu intestino e o impacto 
que isso tem em seus processos de pensamento, 
pelo que você come! É por isso que o intestino foi 
chamado de “segundo cérebro.”

5 Há uma “Batalha Bacteriana” sendo travada 
dentro do seu corpo.
 Os “mocinhos” e “bandidos” estão travando uma guerra em seu intestino.
 Quando os “mocinhos” têm os “bandidos” sob controle, o ecossistema 

do corpo está em equilíbrio e tudo está bem. Mas quando os “bandidos” 
superam os “mocinhos”, a doença está batendo à porta.

 Os “bandidos” podem ser bactérias, vírus, patógenos, parasitas, ou outros 
agentes infecciosos.

 Os “mocinhos” são os glóbulos brancos e as bactérias boas, que afastam 
os vírus da mesma forma que um time de segurança iria lutar contra um 
bando de ladrões.

 A defesa natural do seu corpo, que foi projetada para protelar invasores 
promotores de doenças, é chamada de sistema imunológico.

 As infecções são simplesmente uma batalha entre organismos invasores 
prejudiciaise e os “bons defensores” dentro do seu corpo.

6 A composição do seu intestino é um bom 
preditor de se você é gordinho ou magro.

Pesquisadores descobriram que, quando estudam o microbioma intestinal de 
uma pessoa, eles podem dizer com 90% de precisão se a pessoa é gordinha 

ou magra. Isso leva a implicações fascinantes para aqueles que estão acima do 
peso, em termos do impacto de fazer mudanças na nutrição e no estilo de vida 
que afetam a química do intestino positivamente.

7 Sua função intestinal 
determina o quão bem o seu 
corpo está nutrido.

A saúde do seu microbioma intestinal afeta 
o quão bem o seu corpo extrai energia 

e nutrientes da comida que você come. Um 
intestino saudável também esteve ligado 
diretamente a um metabolismo saudável.

Em média,  
um Americano come  
15 gramas de fibra por 

dia, ao invéz das  
35 que eles 

necessitam para um 
intestino saudável. 
Além disso, a dieta 
americana  média 

é composta de 10% 
de alimentos à base de 

plantas, 60% de alimentos 
processados,  

e 30% de produtos  
animais.

Cuidado Com os Seus 
“Pontos Fracos”
 Perto do fim do dia, muitas pessoas 

se sentem cansadas e exaustas.
 Este estado de exaustão enfraquece 

o sistema imunológico.
 Percebendo essa fraqueza, 

fungos e bactérias ruins saltam na 
oportunidade de se multiplicar.

 Enquanto os invasores aceleram seus 
motores, os desejos por carboidratos 
refinados, açúcar, chocolate, cerveja, vinho 
ou bebidas alcoólicas também aumentam.

 Se você alimentar esses desejos – especialmente à 
noite – você está literalmente se alimentando os micróbios 
nocivos dentro do seu corpo.

 É por isso que até mesmo uma taça de vinho de noite, que é 
vista por muitos como uma maneira de relaxar inofensiva, pode 
dificultar a vida dos “caras bons” lutando em seu intestino.

No intestino, as bactérias boas:
 Identificam os “bandidos” e os removem do sistema.
 Auxiliam o corpo no processo de absorção de nutrientes e de transformação em 

energia.
 Trabalham para manter as bactérias nocivas no intestino, onde podem ser 

controladas - e longe dos órgãos importantes do corpo. 

É por isso que grande parte da batalha pela sua saúde – e para 
controlar seu sistema imunológico – é ganho ou perdido no 
intestino.

Como o horário que você come afeta  
a saúde intestinal:
 À noite, quando você vai dormir, seu corpo entra em uma fase de cura de 

descanso, reparo e restauração.
 Quando seu corpo e mente estão em “modo desligado”, qualquer energia extra é 

canalizada para a maior parte de seu sistema imunológico - o intestino grosso.
 Como sempre, as bactérias intestinais boas estão de guarda, prontas para atacar e 

devorar as grandes quantidades de micróbios parasitas (como bactérias más e fungos) que aparecem em seu caminho.
 Se você comer antes de dormir, e especialmente se o que você comer é açúcar refinado ou carboidratos, você acabou de ser enganado 

pelas bactérias nocivas que vivem em seu trato digestivo.
 A energia vital necessária para devorar invasores parasitas agora devem ser desviadas para digerir a comida que você acabou de comer.

Seu Intestino  
em Constante Evolução
Os micróbios 

que vivem em 
seu intestino não 
são moradores 
permanentes. 
Como habitantes 
de uma cidade 
próspera, os 
“moradores” em seu 
habitat microbiano vem 
e vão com o passar do tempo. Pesquisadores relatam que um microbioma 
mais diverso é um  microbioma mais saudável. Em outras palavras, quanto 
mais tipos de bactérias intestinais saudáveis   operando dentro seu sistema, 
melhor. Essa diversidade resulta em um intestino mais capaz e resiliente. 
A boa notícia é que podemos controlar os tipos de bactérias que vivem em 
nosso intestino. Embora alguns fatores que afetam nosso microbioma são 
difíceis, senão impossíveis, de mudar (por exemplo, genética, doença ou 
eventos estressantes), podemos modificar e controlar nossa dieta e outros 
comportamentos de estilo de vida.

TRABALHOS IMPORTANTES  
QUE O INTESTINO REALIZA

3 Alimentos Amados Por 
Bactérias intestinais “Más”

1. Alimentos altamente processados   e / 
ou carboidratos refinados

2. Açúcar (incluindo adoçantes 
artificiais)

3. Produtos de origem animal 

Outros gatilhos comuns para  
um intestino doentio
 Bebidas alcoólicas
 Antibióticos
 Certos medicamentos
 Altos níveis de estresse
 Irregularidade em dormir e comer
 Dieta pobre em fibras
 Privação de sono
 Sleep deprivation


