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Prefácio

T

odos nós queremos o melhor para os nossos filhos. O problema
é que não existe um manual perfeito indicando como os criar,
nem uma qualquer maneira melhor. Lemos livros e artigos,
conversamos com amigos e tentamos lembrar‑nos (ou esquecer‑nos!) do
modo como os nossos pais nos criaram. Nós os dois temos filhos e tropeçámos ao longo do processo de educação, tal como toda a gente.
Somos também cientistas a trabalhar com micróbios há muitos anos e,
à medida que criávamos os nossos filhos, não podíamos deixar de considerar como estes micróbios, sempre presentes, influenciam o desenvolvimento. No início, estudávamos os micróbios causadores de doenças e
temíamo‑los, tal como qualquer outra pessoa. Mas, mais recentemente,
começámos a reparar em todos os outros micróbios que vivem dentro e
sobre nós – a nossa flora microbiana. À medida que continuamos a estudar a flora microbiana dos seres humanos, tem vindo a tornar‑se óbvio
que a nossa exposição aos micróbios é mais importante quando somos
crianças. Ao mesmo tempo, os estilos de vida modernos tornaram a
infância muito mais limpa do que alguma vez foi na história da Humanidade, o que está a ter um enorme impacto negativo na nossa flora
microbiana – e na nossa saúde ao longo da vida.
A génese deste livro surgiu da constatação de que os estudos do nosso
laboratório – e dos laboratórios de vários outros investigadores – provam

14

DEIXE-OS COMER TERRA

que os micróbios têm, realmente, um impacto na saúde das crianças.
O que nos chocou mais foi quão cedo isso começa – os primeiros cem dias
de vida são críticos. Sabíamos que os micróbios desempenham um papel
no bem‑estar, mas não tínhamos ideia de quão cedo esse papel começava.
Vários outros fatores convergiram para nos convencer a escrever este
livro. Claire tem filhos pequenos e todos os seus amigos, pais jovens,
estavam extremamente interessados no conceito dos micróbios e no
modo como estes podiam afetar os seus filhos. Sempre que falamos com
outros pais sobre o nosso trabalho, as perguntas não param – Tenho de
esterilizar os biberões todas as vezes? Que tipo de sabonete devo usar? Percebemos que existem muitas perguntas sobre micróbios… e muita informação errada.
Brett é casado com uma pediatra especialista em doenças infeciosas
(Jane), que estava constantemente a sugerir artigos e descobertas sobre
como os micróbios afetam as crianças, o que nos levou a perceber que,
uma vez que este era um campo tão recente, não havia uma fonte à qual
os pais pudessem recorrer no caso de quererem aprender mais. Já para não
falar do facto de os artigos científicos serem normalmente secos, concisos,
cheios de palavrões técnicos e, francamente, terrivelmente chatos. No
entanto, esta nova área de investigação tem muito a oferecer a quem está
a criar os seus filhos e não é provável que as pessoas obtenham estas informações importantes em trabalhos científicos densos ou a partir de estudos
muitas vezes mal interpretados pela imprensa. Há uma grande quantidade de informação a ser produzida por alguns dos melhores cientistas do
mundo, que consideramos ser extremamente útil para as nossas decisões
do dia a dia enquanto pais e, portanto, sentimo‑nos obrigados a compilar
tudo num livro, tornando‑o acessível aos comuns mortais.
Começamos por explicar um pouco os micróbios e, em seguida, exploramos o que acontece ao corpo de uma mulher grávida em termos da sua
flora microbiana e de como isso afeta o(s) seu(s) filho(s) durante a vida.
Discutimos depois o processo do parto, a amamentação, os alimentos
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sólidos e os primeiros anos de vida a partir de uma perspetiva microbiana.
No meio do livro falamos das questões do estilo de vida (Devo arranjar
um animal de estimação? O que faço se a chucha cair no chão?) e sobre a
utilização dos antibióticos. A última parte apresenta capítulos sobre doenças específicas, as quais estão a aumentar bastante na nossa sociedade, e
sobre os micróbios que parecem afetá‑las. Estas incluem a obesidade, a
asma, a diabetes, as doenças intestinais, as perturbações de saúde mental
e comportamental, como o autismo, e toda uma série de doenças relativamente às quais, mesmo há cinco anos, não fazíamos qualquer ideia de
que os micróbios pudessem estar envolvidos. Se quiser, pode saltar capítulos específicos, se sentir que estes não se aplicam a si. No entanto, cada
um deles está cheio de informações esclarecedoras sobre os processos
envolvidos nestas questões de saúde. Pensamos que a secção sobre a ligação entre o intestino e o cérebro (capítulo 14) é particularmente interessante na sua exploração de como os micróbios podem afetar o cérebro e
as perturbações mentais. Terminamos o livro com uma discussão sobre
vacinas e uma visão futurista do que podemos esperar, em termos de
novas terapias e intervenções médicas, nos próximos anos. Cada capítulo
termina com algumas coisas A Fazer e Não Fazer – estas não têm a intenção de serem conselhos médicos abrangentes, mas sim sugestões sobre o
que fazer (ou não fazer) baseadas em evidências científicas atuais.
O que aprendemos ao escrever este livro, e sobre o qual esperamos
convencer as leitoras e os leitores, é que os micróbios desempenham um
papel muito grande na vida dos nossos filhos. Mesmo enquanto cientistas neste campo, ficámos surpreendidos ao descobrir alguns dos papéis
profundos que esses bichinhos microscópicos têm no desenvolvimento
infantil normal. Sem dúvida, muitas destas descobertas, e muitas mais
ainda por vir, terão um enorme impacto na maneira como pensamos a
educação dos nossos filhos.
B. Brett Finlay e Marie‑Claire Arrieta

