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AVISO AO LEITOR
Isto não são dicas médicas, mas sim pautas baseadas na naturopatia, 
na nutrição ortomolecular e na biorressonância.
Por favor, consulte ao seu médico para obter dicas médicas.
Saiba também que estas dicas não implicam necessariamente que 
a medicina oficial esteja de acordo com elas.
Os testes e medições feitos não são análises clínicas nem 
provas médicas, e não vão coincidir necessariamente com 
estes; simplesmente estão baseadas na biorressonância e nas 
investigações de Hulda Clark.
Os nossos resultados estão baseados no ensaio com o sincrómetro. 
O nosso objetivo é ajudar os pacientes no seu caminho para a saúde. 
Por esta razão, também testamos produtos e oferecemos conclusões 
legalmente não relevantes sobre a qualidade dos mesmos.
Mediante os métodos reconhecidos pelas autoridades, apenas um 
laboratório pode oferecer resultados neste sentido.
De acordo com as investigações de Hulda Clark, o sincrómetro 
pode detectar traças de poluição. Isto quer dizer que as quantidades 
podem ser pequenas demais para ser detectadas em laboratório.
O sincrómetro não oferece resultados quantitativos sobre as 
substâncias contidas no produto. Isto só poderia ser obtido num 
laboratório.
O teste de saliva ou de pessoas não constitui um diagnóstico médico. 
Pode ser chamado teste bioenergético. Este sistema de medição 
não está relacionado com a medicina ortodoxa ocidental e, portanto, 
para esta medicina, não tem relevância nem reconhecimento.





INTRODUÇÃO

Embora seja tratável, a diabetes ainda produz uma 
grande quantidade de problemas de saúde, da re-
dução da acuidade visual à amputação de membros. 
Nos Estados Unidos, mais de 25% dos adultos maio-
res de 65 anos sofrem diabetes. Europa encontra-se 
apenas uns anos aquém no desenvolvimento desta 
doença. Mas a diabetes não é uma maldição que nós 
devamos aceitar como destino; é uma condição cria-
da pelo ser humano que pode ser evitada e previs-
ta completamente. Além de fatores como a dieta e o 
exercício, sobre os quais existe uma literatura cientí-
fica abundante, para prevenir a diabetes, a Dra. Clark 
mostrou os processos metabólicos através dos quais 
se desenvolve a doença.

Este livro ensina-nos a prevenir, melhorar e, em mui-
tos casos, curar a diabetes, de maneira que não aca-
be por ser mais uma vítima desta doença epidémica.
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DIABETES

No ano 1923, Charles Best, Frederick Grant Banting 
e John McLeod conseguiram isolar pela primeira vez 
uma secreção pancreática de efeitos antidiabéticos. Os 
dois últimos foram galardoados com o prémio Nobel. 
Parecia que finalmente se tinha encontrado uma cura 
para terminar para sempre com a diabetes. Mas hoje, 
oitenta anos depois, a mesma doença ameaça tornar-
se na maior epidémia do século XXI.

A diabetes é um transtorno caraterizado por uma 
secreção insuficiente de insulina, uma hormona cuja 
falta produz uma série de anomalias que vão muito além 
da hiperglicemia ou duns níveis elevados de glicose no 
sangue.

Para compreender em profundidade todas as alterações 
observadas nesta doença, devemos compreender 
primeiro as múltiplas funções desempenhadas pela 
insulina no organismo, as quais, como vamos ver, vão 
muito além de baixar apenas os níveis de glicose.

Em primeiro lugar, a insulina é acima de tudo a principal 
hormona anabólica do organismo. O anabolismo é 
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o conjunto de fenómenos destinados à síntese de 
moléculas complexas a partir doutras mais simples. Os 
processos anabólicos por excelência são a acumulação 
de gordura, o crescimento muscular e ósseo e a síntese 
de nucleótidos.

Vamos descrever esquematicamente algumas das 
ações desenvolvidas pela insulina:

 �Favorece o aumento de tecido adiposo, ao 

aumentar a síntese de triglicéridos.

 �Aumenta a síntese proteica e a divisão celular.

 �Estimula a dessaturação dos ácidos gordos.

 �Aumenta a captação de glicose pelas células.

 �Favorece a síntese de glicogénio.

 �Diminui a excreção do ácido úrico.

 �Favorece a retenção de água.

 �Diminui a eliminação renal de sódio e potássio.

 � Inibe a gliconeogénese, ou seja, a síntese  
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endógena de glicose a partir de substratos como o 

glicerol, aminoácidos ou ácido láctico.

Este último ponto é o mais importante na hora de 
compreender porque as pessoas diabéticas apresentam 
níveis elevados de glicose no sangue, mesmo em jejum, 
sem terem consumido hidratos de carbono.

A glicose é uma substância indispensável para o 
organismo, e deve estar presente nuns níveis adequados, 
pois uma diminuição acentuada provocaria a morte 
em poucos minutos. Existem células que precisam 
forçosamente de glicose como substrato energético, pois 
não dispõem de mitocondrias para poder utilizar ácidos 
gordos ou corpos cetónicos como fonte de energia. Este 
tipo de tecidos são conhecidos como glicodependentes. 
Alguns exemplos destacados são os glóbulos verme- 
lhos, os linfócitos, algumas células nervosas, a medula 
renal, os órgãos sexuais e a retina.

A fim de subministrar de forma constante a glicose 
necessária às células glicodependentes e ao resto 
dos processos mencionados, o organismo é capaz de 
sintetizar até 200 gramas de glicose por dia, a partir 
de aminoácidos como a alanina, a glutamina ou outros 
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substratos como o glicerol, o ácido láctico ou os ácidos 
gordos de cadeia ímpar, garantindo uns níveis normais 
de glicemia, mesmo quando a ingestão de glícidos for 
nula. É aqui onde a insulina desempenha um papel 
fundamental, pois uma ingestão importante de hidratos 
de carbono estimulará potentemente a secreção da 
mesma, provocando a inibição desta gliconeogénese.

É pura lógica. Ao fim e ao cabo, no faria muito sentido 
fabricar glicose quando já existe um aporte exogénico 
considerável. Também, embora não fosse ingerida ne- 
nhuma quantidade de hidratos de carbono, em estado 
de jejum absoluto, a insulina continuaria a ser precisa 
para impedir uma síntese excessiva.

Simplesmente, a insulina é a responsável de dizer ao 
fígado e ao rim: “PAREM!” De maneira que eles não 
sintetizem mais glicose que a indispensável, pois como 
vamos ver, o excesso da mesma em médio prazo 
apresenta efeitos devastadores sobre o organismo todo. 

Sem a ação da insulina, o fígado e os rins sintetizariam 
glicose sem parar, provocando uma hiperglicemia 
marcada, inclusive, insistimos, em estado de jejum 
absoluto. É razoável afirmar que a gliconeogénese é uma 
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das principais funções do fígado, talvez a mais notória. 
Esta afirmação está baseada no facto da gliconeogénese 
ser a última função hepática em se ressentir. Só é 
afetada depois do resto. Por isso, quando um paciente 
com antecedentes de doença hepática grave apresentar 
hipoglicemia, isso é sinal de que o fígado já esgotou toda 
a reserva funcional, e encontra-se muito danificado.

Uma vez detalhada a razão da hiperglicemia caraterística 
dos diabéticos, vamos agora descrever a diferença entre 
a chamada diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2.

A diabetes tipo 1 é um transtorno caraterizado pela 
completa ou quase completa ausência de secreção 
insulínica, enquanto na diabetes tipo 2, embora o 
doente apresente uma secreção de insulina normal 
ou até aumentada, os tecidos não respondem perante 
o estímulo desta; por outras palavras, a insulina não 
é completamente válida, e por isso é conhecida como 
diabetes insulinoresistente, pois o pâncreas segrega 
insulina em grandes quantidades, mas essa insulina não 
exerce efeito sobre as células.

A diabetes tipo 2 é muito mais frequente do que a 
diabetes tipo 1, e também responde ao tratamento com    
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muita mais facilidade e rapidez, mas a causa das duas 
é derivada da presença de determinados patógenos no 
nosso organismo.

O QUE É A RESISTÊNCIA  
À INSULINA?

“Resistência à insulina” é o termo com o qual é designada 
uma falta de atividade insulínica a nível tecidual. 
Segrega-se insulina suficiente, mas esta não exerce 
efeito sobre a célula; portanto, o resultado é quase 
idêntico ao caso do pâncreas não produzir insulina, e 
dizemos quase idêntico porque não é completamente 
igual. Se compararmos indivíduos doentes de diabetes 
tipo 1 e diabetes tipo 2, nos primeiros observamos todos 
os sinais duma atividade nula das células beta das ilhotas 
de Langerhans do pâncreas, enquanto nos segundos 
alguns dos efeitos da insulina estão exagerados. 
Por exemplo, nos diabéticos tipo 2 observa-se muito 
frequentemente obesidade abdominal e hipertensão 
por retenção de água e sódio.

Porém, nos diabéticos tipo 1 são caraterísticas a 
magreza e a desidratação.
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Recordemos que a insulina é uma hormona lipogénica 
e antidiurética. Como pode ser? É devido a que a 
resistência à insulina não afeta todos os tecidos com a 
mesma intensidade, ou seja, é assimétrica.

No diabético tipo 2, o principal sistema que sofre 
a resistência à insulina é a musculatura. Como a 
musculatura é a principal responsável de retirar o 
excesso de açúcar no sangue, se apresentar resistência 
à insulina, a glicemia aumentará. Mas para tentar 
compensar a resistência à insulina, o pâncreas redobra 
a secreção de insulina. Esta secreção aumentada, 
embora quase não tenha efeito sobre a captação de 
glicose pelas células musculares, sim é suficiente para 
atuar sobre a atividade lipogénica das células adiposas 
do abdómen ou exercer o seu efeito regulador da 
diurese sobre os rins, provocando obesidade abdominal 
e retenção de líquido.

Paradoxalmente, no paciente diabético muitos sistemas 
orgânicos apresentam todos os sinais dum excesso de 
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insulina. O pior de tudo é que o excesso de insulina é um 
dos principais fatores promotores do envelhecimento. 
Experimentalmente, é sabido que os níveis de insulina 
(desde que eles não desçam a níveis patológicos) 
estão inversamente relacionados com a longevidade do 
indivíduo. Isto quer dizer que precisamos duma certa 
secreção de insulina, mas acima duns níveis mínimos 
indispensáveis para o funcionamento do organismo, 
o único que conseguirá será envelhecer e encurtar a 
esperança de vida.

COMPLICAÇÕES PRÓPRIAS 
DA DIABETES

Talvez a diabetes seja o problema de saúde com mais 
complicações e transtornos secundários. Os mais 
frequentes são: cicatrização deficiente, nefropatia 
diabética, gangrena, úlceras nas pernas, cegueira por 
retinopatia diabética, neuropatia diabética e disfunção 
endotelial. Todas estas complicações são devidas 
basicamente a quatro fatores:

 �Resistência à insulina.
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 �A hiperglicemia inibe a captação de vitamina C.

 �Aumento da formação de sorbitol.

 �Formação de produtos finais de glicação avançada. 

Vamos agora explicar cada um deles:

 �Resistência à insulina: Já comentámos que a 

resistência muscular à insulina aumenta os níveis da 

hormona insulina, fazendo com que os tecidos com uma 

sensibilidade normal à insulina se ressintam devido a 

um estímulo insulínico excessivo. A insulina aumenta a 

atividade das desaturases. As desaturases são umas 

enzimas cuja função principal é adicionar ligações 

duplas aos ácidos gordos. Ao estimular a atividade das 

desaturases, produz-se mais ácido araquidónico, que 

tem um marcado efeito pró-inflamatório. Em resumo, 

o excesso de insulina inflama os tecidos sensíveis à 

mesma.
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 �A hiperglicemia inibe a captação de 
vitamina C: A vitamina C e a glicose apresentam 

uma estrutura química muito similar. A vitamina C 

é captada pelas células através dum transportador 

denominado GLUT 1. Porém, GLUT 1 atua também 

como transportador de glicose, e por isso, se os 

níveis de glicose forem muito elevados, existirá uma 

competência entre ambas as moléculas, e devido 

à concentração imensamente superior da glicose 

em relação à vitamina C, nas células entrará muita 

mais glicose do que vitamina C, por um simples 

mecanismo de competência. Uma vez que a vitamina 

C é indispensável para a formação do colagénio, 

se não houver uns níveis adequados da mesma, 

a cicatrização de qualquer ferida ou traumatismo 

estará gravemente comprometida. Também, quando 

o colagénio dos vasos sanguíneos se debilitar, será 

preciso que o organismo compense esta fraqueza 
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mediante a formação de placas de ateroma para 

reforçar a parede arterial.

 �Aumento da formação de sorbitol: O 

excesso de glicose aumenta a atividade da enzima 

aldose redutase, a qual da origem à formação de 

sorbitol. O excesso de sorbitol cristaliza nos nervos 

e na retina, provocando o desenvolvimento de 

neuropatias e retinopatias diabéticas.

 �Formação de produtos finais de glicação 
avançada: A glicose é uma substância capaz de 

reagir com proteínas presentes no organismo; o 

produto final desta reação são as proteínas glicadas 

ou moléculas de Maillard. Estas moléculas geram 

stress oxidativo e ficam acumuladas nos capilares 

(são pegajosas como o caramelo), obstruindo a 

microcirculação e provocando a tristemente frequente 

gangrena diabética. Também, os produtos finais da 

glicação avançada ficam depositados nos tecidos, no 

líquido intersticial e no colagénio, causando muitos 

dos transtornos erradamente atribuídos à idade.
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CAUSAS PRINCIPAIS 
DA DIABETES

A Terapia Clark não consiste em administrar simples 
paliativos fitoterápicos ou nutricionais. Acima de 
tudo, a Terapia Clark é um método que incide sobre 
as causas principais da doença. Para consegui-lo, 
estas causas devem ser conhecidas. Felizmente, no 
que toca à diabetes, a quantidade de informação e 
evidências acumuladas a este respeito pela Dra. Clark 
é simplesmente esmagadora.

Agora vamos detalhar os principais fatores causantes de 
diabetes, especialmente a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 
1 tem origem autoimune, ou seja, causada pela reação 
cruzada entre anticorpos dirigidos contra antígenos 
alimentares, parasitários ou bacterianos e tecidos do 
organismo, neste caso as células beta das ilhotas de 
Langerhans. O tratamento que vamos recomendar será 
eficaz tanto em casos de diabetes tipo 2 como tipo 1, 
permitindo que estes doentes possam reduzir a dose de 
insulina até menos de metade.
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Os principais fatores causantes de resistência à insulina 
descobertos pela Dra. Clark são principalmente patógenos 
e tóxicos:

 �Patógenos: Em praticamente todos os pacientes 

diabéticos tratados pelos Centros Clark, tanto 

com diabetes tipo 1 como tipo 2, encontrou-se a 

presença de parasitas, bactérias e virus, tanto a 

nível pancreático como no fígado e no baço. Quanto 

às parasitas presentes nos quadros de diabetes, 

destacam o Eurytrema pancreaticum (presente em 

100% dos diabéticos tipo 1, embora apenas em 

15% dos diabéticos tipo 2), o loa loa e o áscaris. 

 

As bactérias coincidentes em praticamente todos 

os afetados são shigellas, staphylococcus aureus y 

bacillus cereus. É notável que nos diabéticos tipo 2 

encontramos sempre bactérias que desestabilizam 

a insulina, fazendo com que os aminoácidos que 

compõem esta hormona passem da forma L (levo) 

à forma D (dextro), e portanto provocando a perda 

de eficácia da insulina segretada pelo paciente. 
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E quanto aos vírus, na prática totalidade dos 

analisados, a análise de vírus de papeira, 

adenovírus e microplasma é positiva. 

 

Em resumo, em todos os quadros de diabetes, 

tanto tipo 1 como tipo 2, encontramos uma “família” 

de patógenos que deveremos eliminar se a nossa 

pretensão for recuperar a saúde.

 �Tóxicos: Como na prática totalidade das 

patologias, além dos distintos patógenos implicados 

(parasitas, bactérias, vírus...), nos diabéticos 

encontramos uma toxicidade marcada que inibe o 

correto funcionamento orgânico e, por outro lado, 

prepara o caminho para os diferentes patógenos 

implicados nesta perturbação orgânica. Por um lado, 

encontramos o metanol ou álcool da madeira, que inibe 

o correto funcionamento do nosso sistema imune e 

faz com que as parasitas, especialmente o eurytrema 

pancreaticum, possam viver e desenvolver-se no 

pâncreas, no fígado e no baço. E onde se encontra o 
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metanol? A má notícia é que está na prática totalidade 

dos alimentos processados, nas águas engarrafadas, 

nos edulcorantes artificiais, nos refrigerantes e 

noutras bebidas engarrafadas (mesmo as que 

se possam encontrar nos ervanários e lojas bio). 

 

O problema é que a limpeza das máquinas de 

embalagem costuma realizar-se com produtos que 

contêm metanol. Por isso, o paciente diabético deve 

evitar tanto quanto possível os alimentos embalados. 

 

Por outro lado, é importante sabermos que o 

nosso organismo pode eliminar o metanol ingerido 

através de comidas e bebidas; o problema é que 

no órganismo do diabético encontramos níveis 

altos de ácido kójico, que inibe a capacidade de 

excretar o metanol. Os alimentos onde encontramos 

habitualmente ácido kójico são o café, a soja, 

as batatas (nos tons gris escuro que podemos 

encontrar tanto no interior como na superfície do 

tubérculo). Por isto tudo, o ideal será evitar estes  
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alimentos, para poder restabelecer a nossa capacidade 

orgânica de desintoxicação do álcool da madeira.  

 

Por outro lado, todos os cereais devem ser evitados 

se quisermos atingir um funcionamento correto do 

pâncreas, especialmente os cereais com glúten. 

Porém, o resto de cereais ou pseudocereais 

(quinoa, amaranto, trigo mourisco...) deveriam ser 

limitados tanto quanto possível, nomeadamente 

porque o índice glicémico elevado destes produtos 

não ajuda muito nestes quadros. Recordemos que 

o índice glicémico é a velocidade com a qual os 

alimentos são digeridos e absorvidos, e portanto a 

velocidade de elevação da glicose no organismo. 

 

Voltando ao ácido kójico, devemos ter a máxima 

precaução na cosmética que utilizemos, já que é um 

elemento comummente usado em clareamentos da 
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pele, que desde o ponto de vista da Saúde Pública, 

não supõe qualquer perigo.

 �Finalmente, quanto aos tóxicos e à sua relação 

com a diabetes, devemos mencionar a não ingestão 

e a ajuda na eliminação dos metais pesados, já que, 

além dos múltiplos problemas de saúde que trazem 

consigo, é importante sabermos que também inibem 

a absorção de minerais necessários, que costumam 

estar em níveis baixos em todos os casos de 

diabetes. Estes minerais são o crómio, o magnésio 

e o manganésio; a presença de metais pesados no 

organismo dificulta a entrada destes minerais a nível 

celular, embora a nossa ingestão seja a adequada. 
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OUTROS FATORES  
AGRAVANTES

Outros fatores que podem agravar a nossa diabetes 
(quer tipo 1, quer tipo 2) são:

O STRESS: Qualquer fator stressante aumenta 
drasticamente a secreção de catecolaminas (adrenalina 
e noradrenalina) e cortisol, todas elas hormonas 
hiperglicemiantes e, no caso do cortisol, causante de 
resistência à insulina. Os tratamentos prolongados com 
corticoides também apresentam como efeito secundário 
hiperglicemia e resistência à insulina. Dormir menos de 
oito horas diárias e realizar desportos extenuadores são 
também dois grandes fatores stressantes.

SOBRECARGA DO METABOLISMO COM 
HIDRATOS DE CARBONO: Embora existam culturas 
que prosperaram durante séculos com dietas baseadas 
nos hidratos de carbono como o arroz, a mandioca, o 
inhame e o milho, sem sofrer diabetes, não se pode 
negar que, evolutivamente, o ser humano, apesar de 
existir grandes diferenças entre indivíduos e até entre 
coletivos, não está adaptado para metabolizar grandes 
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quantidades de hidratos de carbono em longo prazo 
sem desenvolver problemas de saúde de maior ou 
menor gravidade.

Uma prova de isto e o facto de o organismo contar com 
quatro hormonas hiperglicemiantes (cortisol, glucagon, 
hormona do crescimento e catecolaminas), mas 
apenas uma hipoglicemiante (insulina). Isto é devido 
a que, evolutivamente, o ser humano se desenvolveu 
num ambiente onde os alimentos baseados em 
hidratos de carbono eram escassos e ocasionais. En 
tais circunstâncias, sob as duras condições da era 
glacial, uma forte descida de açúcar podia significar a 
morte imediata, e portanto o organismo dispõe não só 
de um, mas de quatro sistemas de contrarregulação 
da insulina. Nessa época, a insulina desempenhava 
um papel secundário a maior parte do tempo, pois o 
jejum e a escassez eram a norma, e os períodos de 
sobrealimentação eram a exceção. Unicamente nesses 
períodos era precisa uma potente secreção insulínica 
para poder armazenar adequadamente o excedente de 
calorias.

A dieta atual no mundo industrializado, cheia de amido e 
açúcar, constitui um contínuo martírio para o pâncreas,
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o que termina por esgotar total ou parcialmente esta 
glândula, provocando isto a ligeira hiperglicemia que 
apresentam a maioria das pessoas a partir dos 70 anos.

Em síntese, estamos estruturados para evitar a hipo-
glicemia e não a hiperglicemia, pois evolutivamente 
o ser humano não teve de afrontar situações de so-
brealimentação de hidratos de carbono até há pou-
co tempo. De facto, existem populações que até 100 
anos atrás seguiam uma dieta praticamente livre de 
hidratos de carbono, como algumas tribos indígenas 
de América do Norte; hoje em dia, após a adoção dos 
hábitos alimentares das sociedades industriais, expe-
rimentam um aumento vertiginoso dos casos de dia-
betes e obesidade. O caso mais chamativo são os 
índios Toho-no O’odham, de Arizona, uma tribo na 
qual mais de 40% dos integrantes padecem diabetes, 
quando há apenas 40 anos estavam livres da mesma.

SOBRECARGA DO METABOLISMO COM 
PROTEÍNAS: Ao contrário do pensamen-
to geral, a ingestão de proteínas também estimu-
la a secreção de insulina, e portanto pode contri-
buir à debilitação da potência funcional do pâncreas. 
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O ÍNDICE INSULÍNICO: Nos años 90, um grupo 
de investigadores da Austria quis calcular a secreção 
insulínica produzida como resposta à ingestão de de-
terminados alimentos. Paradoxalmente, e ao contrário 
do que se poderia pensar inicialmente, numerosos ali-
mentos com alto teor de proteínas, como o iogurte, o 
queijo, o peixe ou a carne, provocavam uma secreção 
de insulina igual à que aparecia depois de comer arroz 
ou pão, apesar de estes alimentos não produzirem 
uma elevação nos níveis de glicose no sangue. Isto é 
devido a que os aminoácidos presentes na carne, no 
peixe, nos ovos e lácteos (especialmente estes últimos) 
também estimulam a secreção de insulina. Portanto, o 
diabético dever ter isto em conta para não sobrecarre-
gar o seu pâncreas maltratado. O único macronutrien-
te que não eleva os níveis de insulina nem de glicose 
são as gorduras. É por isto que devem constituir uma 
parte importante da dieta, em forma de óleo de coco, 
azeite, amêndoa crua, avelã crua, macadâmia crua, 
abacate ou batidos com triglicéridos de cadeia média, 
estes últimos com um grande poder saciante. Tam-
bém, um excesso de ingestão proteica aumenta a se-
creção da hormona IGF1 e da proteína mTOR, fatores  
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relacionados com o desenvolvimento da resistência à 
insulina. Também não devemos esquecer que qualquer 
excesso nas proteínas ingeridas, acima da quantidade 
mínima necessária para a normal reposição de tecidos 
corporais, será transformado em glicose pelo fígado e, 
em menor medida, pelos rins, pois o diabético apre-
senta um aumento na formação de glicose a partir de 
aminoácidos, e portanto uma dieta rica em proteínas 
pode contribuir enormemente à elevação da glicemia.

AS GORDURAS TRANS: Presentes na margarina e 
nos “alimentos” industriais, além de nos óleos vegetais 
de girassol, soja, cártamo, etc., promovem a inflamação 
e favorecem enormemente o desenvolvimento de 
resistência à insulina. Convém insistir nisto, pois estes 
componentes são omnipresentes na dieta diária da 
maioria das pessoas.

ÁCIDO ÚRICO: Embora quase não se tenha dado 
importância ao ácido úrico no desenvolvimento da 
diabetes tipo 2, com a exceção de alguns autores  
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naturistas, as investigações recentes revelam que uns 
níveis elevados de ácido úrico pioram a tolerância à 
glicose, pois diminuem a sensibilidade dos tecidos à 
insulina. Igualmente, uns níveis elevados de insulina 
exercem um efeito antiuricosúrico, criando um processo 
de retroalimentação.

ACIDOSE LATENTE CRÓNICA: Há mais de 70 
anos que sabemos que a diminuição do pH sanguíneo 
(mesmo que seja ligeira), piora gravemente a captação 
de glicose pelos tecidos (Pende, 1936). Tomar uma 
pontinha de colher de chá de bicarbonato em meio copo 
de água ao levantar-se e ao deitar-se constitui uma 
grande ajuda na regulação do pH.

CARÊNCIAS DE VITAMINAS E 
OLIGOELEMENTOS: Existe um grande cúmulo 
de evidências que demonstram claramente como 
a carência de zinco, magnésio, manganésio e 
crómio é um denominador comum em todos 
os diabéticos, e também como é possível me- 
lhorar substancialmente o estado destes pacientes se 
suplementarmos a dieta com estes nutrientes.
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TOXEMIA INTESTINAL: A medicina biológica, 
desde as suas origens, postulou que a causa da maioria 
das doenças padecidas pela humanidade é uma 
digestão e uma função intestinal imperfeitas. Esta última 
está caraterizada por um excesso de flora patógena 
putrefatora, um défice de flora probiótica e uma marcada 
permeabilidade intestinal. O que é que isto quer dizer? 
Quer dizer que são gerados numerosos tóxicos, entre 
os quais podemos destacar os lipopolissacáridos (um 
componente maioritário da membrana externa das 
bactérias gram-negativas que atua como toxina), e 
que estes tóxicos atravessam facilmente a mucosa 
intestinal, entrando na corrente circulatória e afetando o 
funcionamento de todos os órgãos, incluído o pâncreas.
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FUNDAMENTAL CONTRA A 
DIABETES

1. “Manger le moins possible”

Esta frase, cunhada pelo grande patologista e internista 
francês Charles Bouchard, sintetiza talvez uma das 
regras mais importantes para qualquer pessoa que sofra 
resistência à insulina: COMER O MENOS POSSÍVEL. 
Ou seja, a quantidade mínima indispensável para manter 
um peso saudável e poder desenvolver a atividade 
física própria das ocupações da pessoa. Para tornar 
isto possível, é preciso escolher adequadamente a 
proporção de macronutrientes da dieta; de outro modo, 
passaríamos muita fome e geraríamos muita ansiedade. 
Devemos ter em conta que uma dieta saciante tem de 
conter uma pequena porção de alimento proteico (carne, 
peixe ou ovos), uma quantidade moderada de hidratos 
de carbono de baixa carga glicémica (principalmente 
verduras) e uma quantidade adequada de gorduras, 
pois estas são os nutrientes com maior poder saciante, 
já que estimulam a secreção da hormona intestinal 
colecistoquinina.
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É boa ideia substituir uma refeição por um batido à base 
de triglicéridos de cadeia média ou óleo de coco com 3-4 
gramas de aminoácidos essenciais. A dessesterificação 
dos triglicéridos de cadeia média e do óleo de coco 
libera ácidos gordos como o caprílico e o láurico, os 
quais, ao contrário do resto dos ácidos gordos, podem 
atravessar a barreira hematoencefálica e fornecer 
energia aos neurónios. Portanto, os triglicéridos de 
cadeia média e o óleo de coco mantêm alimentado o 
organismo todo, incluído o cérebro, sem mal estimular 
a secreção de insulina. O batido pode ser feito com leite 
vegetal, misturada com 70 cl de triglicéridos de cadeia 
média num recipiente para batedeira. É uma bebida 
saciante e muito energética, mas de fácil digestão. 
Muitas pessoas devem começar com doses menores 
de triglicéridos de cadeia média ou óleo de coco e 
aumentar progressivamente a dose, caso contrário 
poderiam experimentar mal-estar digestivo.

2. Cuidado com a frutose!

Embora a frutose tenha sido proposta desde há várias 
décadas como uma alternativa saudável para os 
diabéticos, porque não eleva a glicemia duma forma tão  
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notável como a glicose; porém, ao ter o mesmo peso 
mas ser mais doce, o consumo de mais de 20-30 gramas 
por dia pode contribuir a elevar os triglicéridos, a tensão 
arterial e o ácido úrico, além de fortalecer a resistência 
à insulina e gerar stress oxidativo. Portanto, embora os 
produtos edulcorados com frutose que são vendidos como 
“especiais para diabéticos” elevem menos a glicemia, 
apresentam numerosos efeitos secundários e, em última 
instância, agravarão a resistência à insulina, e por este 
motivo não recomendamos a ingestão de mais de 2 peças 
de fruta diárias. Já agora, devemos dizer que nenhum 
edulcorante artificial é recomendável de modo algum. Os 
mais toleráveis são a stevia e o xilitol ou açúcar de bétula. 
Mas, insistimos, sempre com muita, muita moderação. 
O facto de o organismo demandar doces é devido a 
desequilíbrios dos neurotransmissores, hormonais e até 
afetivos.

3. Jejum

Existem poucas medidas que possam beneficiar mais o 
diabético que um dia de jejum por semana, à base de  
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água (proveniente de destilador ou de filtro de ósmose 
inversa) ou infusões (com esta mesma água). Além 
disso, o diabético tem uma vantagem pela sua condição, 
pois ao contrário de muita gente que tenta jejuar, ele 
não experimentará sensações desagradáveis devidas 
à hipoglicemia.

4. A fibra solúvel

A fibra solúvel tem um valor inestimável para o 
diabético, pois não só favorece o trânsito intestinal e 
aumenta o número de bactérias probióticas no intestino, 
mas também pode ajudar a melhorar a tolerância 
aos hidratos de carbono. A fibra solúvel tomada en 
quantidade suficiente antes das refeições retarda a 
absorção dos alimentos consumidos depois. Assim, os 
hidratos de carbono da comida passarão à circulação 
mais devagar, sem produzir aumentos bruscos de 
glicemia. As gorduras também apresentam este efeito, 
e portanto uma refeição que inclua gorduras e fibra 
solúvel poderá incluir mais hidratos de carbono que no 
caso contrário. Algumas boas fontes de fibra solúvel são 
a goma guar, o ágar ágar ou as sementes de linhaça 
previamente maceradas, para formarem um gel que 
envolva os alimentos e impeça uma absorção rápida  
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proporcionando uma maior saciedade durante mais 
tempo. A dose mínima será de pelo menos 50 g em 
cada refeição.

5. Reduzir a endotoxemia

Em praticamente qualquer condição patológica resulta 
muito beneficioso o aporte de probióticos e prebióticos 
durante vários meses em doses altas. O resultado será 
uma digestão melhor, sem gases nem irregularidades 
intestinais e, ainda mais importante, sem produção de 
tóxicos que possam alterar a pureza hormonal.
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DOIS SUPLEMENTOS   
MAGNÍFICOS CONTRA  

A DIABETES

Ácido alfa-lipoico

O ácido alfa-lipoico, também conhecido como ácido 
tióctico, é um dos nutrientes cuja ingestão traz mais 
benefícios à nossa saúde.

Em primeiro lugar, é um excelente antioxidante e 
quelante de metais pesados. A sua ação antioxidante 
verifica-se tanto em meios lipídicos como aquosos, 
sendo conhecido por isso como “o antioxidante todo-o-
terreno”. Outra propriedade muito interessante do ácido 
alfa-lipoico é o aumento dos níveis de glutationa, uma 
das principais enzimas antioxidantes do organismo.

Porém, para os diabéticos, o ácido alfa-lipoico apresenta 
duas propriedades verdadeiramente inestimáveis. 
Primeiramente, atua como um “imitador de insulina”, 
ou seja, influi sobre os tecidos aumentando a captação 
de glicose dos mesmos, poupando trabalho ao 
pâncreas e permitindo diminuir as doses de insulina ou  
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antidiabéticos orais. Este efeito é especialmente intenso 
no músculo esqueletal, mas não no tecido adiposo, e 
isso é uma vantagem, já que permite a acumulação de 
glicose como energia muscular e não como gordura.

A segunda propriedade é um maravilhoso efeito 
preventivo e curativo em caso de neuropatia diabética, 
que já foi confirmado em múltiplos estudos.

A dose eficaz é de pelo menos 700 mg diários, distribuídos 
em duas ou três tomadas antes das refeições, com o 
estômago vazio.

Taurina

Talvez seja nos casos de diabetes onde a taurina 
demonstra todo o seu potencial. A taurina atua como 
hipoglicemiante, reduz a glicação e também reverte a 
disfunção endotelial e a nefropatia próprias da diabetes. 
Existem dezenas de investigações, tanto em humanos 
como em animais, que validam esta afirmação. Existe 
evidência do efeito protetor da taurina sobre as células 
beta do pâncreas in vivo. Também aumenta a atividade 
do recetor de insulina, e portanto favorece a captação 
de glicose pelas células; isso explica a sua ação 
hipoglicemiante. Além disso, a taurina inibe a glicação de  
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proteínas. Este processo é o principal responsável 
de complicações tais como neuropatia, retinopatia, 
disfunção endotelial e nefropatia, observadas em casos 
de diabetes. A glicação consiste na união da glicose 
às proteínas corporais, o qual degenera o colagénio 
e produz deterioração tecidual. Também, os produtos 
finais da glicação avançada são potentes pró-oxidantes 
e exercem uma grande parte dos seus efeitos prejudiciais 
aumentando os níveis de stress oxidativo. A taurina 
não só inibe a formação de produtos finais da glicação 
avançada, mas também evita que estes produtos já 
formados causem danos nos tecidos. Além disso, os 
produtos finais da glicação avançada são difíceis de 
degradar e eliminar; em muitos casos têm uma duração 
média de vários meses.

Numerosas investigações confirmaram as propriedades 
protetoras da taurina em casos de nefropatia diabética, 
reduzindo a proteinúria.

É ainda mais surpreendente que, em diabéticos tipo 1, 
ou seja, aqueles mais propensos às complicações de 
todo tipo, a taurina reverte a disfunção endotelial típica 
destes pacientes... ¡em apenas duas semanas! Estas 
descobertas foram confirmadas pelas mais modernas 
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técnicas de medição do fluxo sanguíneo, como a 
ecografia Doppler.

Não devemos esquecer a utilização da taurina nos casos 
de retinopatia, pois é importante o facto da taurina, além 
de ter efeitos beneficiosos sobre a glicação e a glicemia, 
ser um dos nutrientes mais importantes para a saúde 
retiniana. Por todos estes motivos, não há excusa para 
omitir o uso da taurina nos casos de diabetes e síndrome 
metabólico.

Outro aspeto muito pouco conhecido da taurina é a sua 
magnífica utilidade como protetor renal. O tratamento 
das afeções renais é o grande esquecido da naturopatia. 
Já foram escritos milhares de artigos sobre o tratamento 
nutricional das doenças cardiovasculares, mentais, 
digestivas, hepáticas, cancro, diabetes, obesidade... 
mas não existe praticamente nada relativo aos rins e a 
como tratar estes órgãos quando estiverem às portas da 
falência renal. Até agora, só se recomendava restringir 
o consumo de sódio, potássio e proteínas. Mais nada. 
Hoje sabemos que a taurina não só é eficaz nos casos 
de nefropatia diabética, mas também atua como um 
excelente auxiliar em todos os casos de transtornos 
renais. Uma das investigações mais interessantes foi 
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publicada em janeiro de 2011, na revista Journal of the 
American Geriatrics Society intitulada “Taurine diuretic 
and renal revitalizing effects in nonagenarians”. Neste 
artigo expõem-se os resultados dum estudo realizado 
com pacientes de mais de 90 anos que padeciam 
insuficiência renal e edema, além de hipovolemia (um 
transtorno no qual o coração quase não tem força para 
se contrair, e portanto cada batimento expulsa muito 
pouco sangue). Após 6 meses de tratamento à base de 
taurina em doses de 3 g diários, os pacientes puderam 
caminhar pela primeira vez em muito tempo (depois 
de estar de cama), os níveis de ácido úrico reduziram-
se de forma espetacular e o edema desapareceu 
como resultado duma melhor circulação e uma maior 
diurese. Ao contrário doutros aminoácidos, a taurina 
não sobrecarrega a função renal. Isto é devido a que a 
taurina é eliminada tal qual, e não se degrada no ciclo 
da ureia; portanto, não aumenta os níveis de sulfato 
(que acidifica e cuja excreção exige um esforço ao rim 
doente). É por isto que não devemos incorrer no erro 
de negar a taurina à um doente renal submetido a uma 
dieta muito baixa em proteínas, pois a taurina não se 
comporta como o resto dos aminoácidos; de facto, num 
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sentido restrito, não é bem um aminoácido, mas sim um 
ácido sulfónico. Por último, a taurina é especialmente 
eficaz nos casos de fibrose renal.
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PROTOCOLO BÁSICO PARA 
A DIABETES

1º Eliminação de patógenos com uma limpeza intestinal 
(Clark).

2º Limpeza renal (Clark): para ajudar na desintoxicação 
orgânica necessária.

3º Protocolo Clark de desparasitação de áscaris, mas 
sem cisteína.

4º Realizar 1 limpeza hepática (Clark): cada 3-4 
semanas.

E desde o início devemos suplementar também com:

 �Vitamina B2 (300 mg): 1 cápsula ao pequeno- 

almoço, pois ajuda na eliminação do metanol.

 �Coenzima Q10 (30 mg): 2 cápsulas ao pequeno-

almoço, almoço e jantar, para estimular a secreção e 

síntese de insulina.

 �Arginina (300 mg): 1 cápsula a meio da 

manhã com o estômago vazio, também 

para ajudar na excreção do metanol. 
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 �Picolinato de crómio (200 µg): 1 ao pequeno- 

almoço e 1 ao jantar. O crómio é fundamental para 

ajudar na penetração da insulina nas células.

 �Manganésio (10 mg): 1 ao almoço.

 �Ácido tióctico (350 mg): 1 cápsula ao pequeno- 

almoço e 1 ao almoço. O ácido tióctico aumenta 

a sensibilidade à insulina e ajuda na excreção de 

metais pesados do interior das células.

 �MSM (50 mg): 1 cápsula ao pequeno-almoço, 

almoço e jantar. Ajuda na eliminação dos metais 

pesados do meio extracelular.

 �Complexo B50: 1 ao pequeno-almoço. Diminui o 

risco de retinopatia diabética.

 � Taurina: 3 g 20 minutos antes de 3 refeições.

(É importante a inclusão dalgum probiótico tomado 

logo após se levantar, uma vez concluído o ponto 1º). 

Igualmente, a utilização do Varizapper pelo 
menos 60 minutos diários desde o início dos 
protocolos constitui uma grande ajuda em 
todos os quadros de diabetes.
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LIMPEZA INTESTINAL 
 (CLARK)

(Duração 25 días)

Ingredientes:

 �Tintura de nogueira (Clark) (depois de abrir o 

frasco, guarde-o no frigorífico).

 �Curcuma (Clark)

 �Funcho (Clark)

 �Enzimas digestivas (Clark)

 �Betaína (Clark)

 �Óxido de magnésio (Clark)

 �Lugol (Clark), se não for alérgico ao iodo.

 �Cáscara sagrada (Clark)

 �Óleo de orégão (Clark)
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Cada dia, antes do pequeno-almoço, durante 
uma semana:

Do dia 1 ao dia 4 do protocolo:

Tomar 1 colher de sopa de tintura de nogueira dissolvida 

num copo de água fresca, beber devagar.

Os dias 8, 12, 16, 20 e 24, tomar 3 colheres de sopa.

Todos os dias, durante o pequeno-almoço:

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de cáscara sagrada

Todos os dias, durante o almoço:

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho
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3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio

6) Tomar 5 gotas de óleo de orégão, sempre dentro 

duma cápsula vazia, preparada no momento da tomada 

e com o estômago cheio.

Todos os dias, durante o jantar:

1) Tomar 3 cápsulas de curcuma

2) Tomar 3 cápsulas de funcho

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnésio

+

Lugol (Clark): Tomar 6 gotas, 4 vezes por dia, em 

meio copo de água e fora das refeições.
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LIMPEZA RENAL (CLARK)

Tempo: 3 ou 6 semanas (de acordo com a prescrição 
do terapeuta).

Utensílios necessários:

 �Um recipiente de aço inoxidável

 �3 canecas de vidro de meio litro

 �5 recipientes de meio litro de plástico

 �1 passador

Ingredientes necessários:

 �1 saco de ervas para os rins (Clark)

 �4 punhados de salsa fresca

 �Cereja preta concentrada (Clark)

 �Tintura de selo de ouro (Clark)

 �Ginger root (gengibre) (Clark)
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MODO DE PREPARAÇÃO
1) Pôr meio saquinho das 3 ervas num recipiente de aço 
inoxidável com 2,5 litros de água.

2) Tapá-lo e deixá-lo repousar durante toda a noite.

3) Na manhã seguinte, adicionar meia garrafa de cereja 
preta concentrada (120 ml).

4) Ferver e deixar em fogo brando durante 20 minutos.

5) Deixar arrefecer, separar as raízes do líquido com um 
passador e colocar meio litro numa caneca e dentro do 
frigorífico.

6) Colocar o resto em recipientes de plástico de meio litro 
e congelar.

7) Guardar as raízes fervidas num saquinho, dentro do 
congelador. Esta mistura durará aprox. 13 dias. Depois 
disso, ferver as raízes congeladas uma 2ª vez durante 
10 minutos, com apenas 1 litro de água, e adicionar 1/3 

 �Uva ursi (Clark)

 �Vitamina B6 (250 mg.) (Clark)

 �Óxido de magnésio (Clark)

 �Óleo de orégão (Clark)
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de cereja preta concentrada (80 ml). Isto durará mais 8 
dias.

8) Ferver 4 punhados de salsa fresca em 1 litro de água 
durante 3 minutos. Esperar até a mistura arrefecer e 
colocar meio litro numa caneca de vidro e dentro do 
frigorífico. Congelar o meio litro sobrante. Se a água de 
salsa acabar antes das 3 semanas, preparar mais.

9) Misturar todas as manhãs: ½ copo de água de salsa e 
¾ de copo da mistura de raízes numa caneca pequena 
e não metálica e adicionar 20 gotas de tintura de selo 
de ouro.

10) Beber esta mistura em várias tomadas ao longo 
do dia. Não tomar nunca duma só vez, pois poderia 
provocar moléstias estomacais.
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ESQUEMA GERAL
30 minutos antes do 

pequeno-almoço 1ª tomada de mistura Herbal

Pequeno-almoço

1 Cápsula de Ginger Root 
(gengibre)

1 Cápsula de Uva Ursi
1 Cápsula de Vitamina B6

Meio da manhã 2ª tomada de mistura Herbal
30 minutos antes do 

almoço 3ª tomada de mistura Herbal

Almoço

1 Cápsula de Ginger Root 
(gengibre)

1 Cápsula vazia com  
5 gotas de óleo de Orégão 

(estômago cheio)
Meio da tarde 4ª tomada de mistura Herbal

30 minutos antes do 
jantar

5 ª tomada de mistura  
Herbal

Jantar

1 Cápsula de Ginger Root 
(gengibre)

2 Cápsulas de Uva Ursi
1 Cápsula de Óxido de 

Magnesio
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DESPARASITAÇÃO DE 
 ÁSCARIS
(15 DIAS)

Dia 1:

 �9 cápsulas de coenzima Q10 (Clark) 400 mg: 20 

minutos antes do pequeno-almoço*.

 �3 cápsulas de L-cisteína (Clark): 20 minutos antes 

do pequeno-almoço e almoço.

 �2 dedos de azeite (ozonizado durante 10 minutos): 

antes do jantar**.

Dia 2, 3, 4, 5 y 6:

 �1 cápsula de Q10 (400 mg): 20 minutos antes do 

pequeno-almoço.

 �3 cápsulas de L-cisteína (Clark): 20 minutos antes 

do pequeno-almoço e almoço.

 �2 dedos de azeite (ozonizado durante 10 minutos): 

antes do jantar.
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Dia 7: Igual ao dia 1.

Dias: 8, 9, 10, 11 e 12: Igual aos dias 2, 3, 4, 5 
 e 6.

Dia: 13: Igual ao dia 1.

Dias 14 e 15: Igual aos dias 2, 3, 4, 5 e 6.

*A partir de 70 kg de peso durante os dias da tomada 
de 9 cápsulas de coenzima Q10: 400 mg. Incrementar 
1 cápsula por cada 10 kg de peso ultrapassado.

**O azeite não se pode vender ozonizado, é preciso ter 
um aparato ozonizador; se não puder ozonizar o azeite, 
não o tome (a desparasitação será igualmente válida, 
mas não tão profunda).
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LIMPEZA HEPÁTICA  
(CLARK)

Realmente, não existe apenas uma limpeza hepática, 
mas sim muitas variantes baseadas nos mesmos 
princípios, os quais são basicamente a indução duma 
intensa descarga de bile mediante a ingestão de azeite 
e sumos cítricos. De todas elas, a mais eficaz é a 
exposta pela Dra. Hulda Clark nos seus livros. Vamos 
detalhá-la seguidamente.

 �Tomar no pequeno-almoço uma comida muito 

ligeira, que não contenha gorduras nem proteínas 

(o ideal é uma salada ligeira sem temperar, ou um 

bocado de verdura).

 �Não comer nem beber nada a partir das 14 horas. 

Beber suficiente antes dessa hora para não sentir 

sede à tarde.

 �Diluir 4 colheres de sopa de sulfato de magnésio 

heptahidratado ou sais de Epsom (Clark) em ¾ de 

litro de água ou, no caso de preferirmos cápsulas 
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(por causa do sabor amargo dos sais), será preciso 

1 frasco (60 cápsulas).

 �Às 18 horas, tomar uma quarta parte da mistura. 

É importante aquecê-la ligeiramente no banho-maria 

o guardá-la numa garrafa térmica, pois é mais eficaz 

quente; no caso de tomar cápsulas de sais de Epsom, 

serão 15 as que deveremos ingerir com um copo de 

água.

 �Às 20 horas, tomar outra dose da mistura de sais 

de Epsom e água.

 �Às 21:45, espremer um pomelo até obter 

aproximadamente 180 ml de sumo. 

 �Adicionar aproximadamente 160 ml de azeite 

virgem extra de primeira prensagem a frio. Se se 

ozonizar o azeite (uns 10 minutos), a eficácia da 

limpeza será maior, pois eliminará os ovos de parasitas 

que se podem encontrar nos canais biliares, mas 

não é estritamente necessário. Pode-se adicionar à 

mistura uma quantidade de 2 g de ácido cítrico para  
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aumentar a eficácia, pois o ácido cítrico favorece a 

contração da vesícula biliar. 

 �O LIMÃO NÃO TEM O MESMO EFEITO, POIS 

FAVORECE A CONSTRIÇÃO DO COLÉDOCO. 

Este é um grande erro de alguns naturopatas que 

recomendam eliminar os cálculos da vesícula com 

azeite e sumo de limão.

 �Verter a mistura num recipiente com tampa, agitar 

energicamente e beber em seguida toda a mistura 

duma só vez.

 �Deitar-se imediatamente de costas e não levantar-

se até 45 minutos depois.

 �Uma garrafa de água quente sobre o lado direito 

ajudará na dilatação dos ductos hepáticos, e portanto 

na drenagem do fígado e da vesícula.

 �Em breve começarão uma série de evacuações 

aquosas nas quais serão eliminados cálculos que 

podem ter o tamanho dum berlinde. A cor destes varia 

de verde escuro para ocre.
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 �Ao levantar-se (não antes das 6 horas), tomar 

uma terceira dose de sais de Epsom e água.

 �Às 8 horas (ou 2 horas depois da terceira dose), 

tomar a última dose de sais de Epsom e água.

 �Às 10 horas (ou 2 horas depois da quarta dose), 

pode-se tomar um pouco de sumo de fruta misturado 

com água. É recomendável adicionar 2 g de ácido 

cítrico para obter assim um efeito extra e poder 

eliminar cálculos adicionais.

 �Às 11 horas poderá comer uma refeição ligeira. 

Convém sublinhar que durante a limpeza não se 

deve comer nem beber absolutamente nada exceto 
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o sumo de pomelo e os sais de Epsom diluídos em 

água.

 �É preciso ficar em casa, pois durante a limpeza 

vamos ter de evacuar frequentemente.

 �Não se deve realizar se não evacuamos 

normalmente há vários dias, ou em caso de doença 

aguda.

 �Não se deve realizar sem termos realizado a 

desparasitação ou a limpeza intestinal Clark nos 

dias anteriores. Um fígado com os ductos cheios 

de parasitas não vai responder perante a limpeza 

hepática e possivelmente não vai expulsar nenhum 

cálculo, ou poucos.

 �O fígado pode considerar-se limpo se depois de 

3 limpezas hepáticas consecutivas já não expulsa 

cálculos.

 �Para uma maior efetividade, as primeiras 3-4 

limpezas hepáticas devem ser realizadas cada 3-4 

semanas.
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 �Depois, é recomendável realizar a limpeza 

hepática 1 vez cada 6 meses, como profilaxia.

 �A recomendação de tomar abundante sumo de 

maçã, mirtilo ou ácido málico para ajudar na disolução 

dos cálculos não tem qualquer fundamento, apesar de 

estar muito enraizada. Além disso, o sumo de maçã 

e o sumo de mirtilo aportam grandes quantidades de 

frutose, a qual não beneficia de modo nenhum as 

funções hepáticas.

 �Não podemos esquecer que a frutose apresenta 

efeitos similares ao álcool, com a diferença de que 

“não embriaga”.

A melhor forma de ajudar a abrandar e diminuir o tama- 

nho dos cálculos intrahepáticos e de vesícula, nos 

casos em que a litíase é muito marcada e os cálculos 

estão muito calcificados, é a ingestão de taurina e 

IP6 (inositol hexafosfato). A primeira em doses de 6 g 

diárias espalhados em 3 tomadas, antes das refeições 

(30 minutos); o segundo dissolvendo 20 gotas em água 
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2 vezes por dia, além de aproximadamente 6 g diários 

de vitamina C (ácido ascórbico). Esta combinação é 

especialmente eficaz para dissolver cálculos biliares. A 

ingestão de doses de vários gramas de curcuma por 

dia também exerce um efeito similar. É importante a 

curcuma ser de qualidade farmacêutica, como a que 

é vendida em forma de suplemento alimentar, e não a 

que é vendida a granel ou como especiaria. É melhor 

ser encapsulada, pois o seu forte sabor faz com que 

seja difícil tomar vários gramas por dia.
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