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Interdito  fumar,  perfumar-se,  usar  o  telemóvel...
tantas  regras  a  seguir  se  você  quer  viver  ou
apenas  visitar  este  refúgio  para  hipersensíveis
construído em Zurique, na Suíça. 

Dor,  ansiedade,  problemas  respiratórios.  Estes
são apenas alguns dos sintomas diários  vividos
por pessoas atingidas pelo síndrome de múltipla
sensibilidade química (MSQ) que é causada pela
intolerância  a  uma  infinidade  de  produtos
químicos:  loções,  detergentes,  lacas,  tintas  de
cabelo... 

A  hipersensibilidade  também  pode  ser
electromagnética: é então causada pelas diferentes ondas electromagnéticas emitidas por
equipamentos electrónicos sem fio. 

"Eu sofro desde a minha infância. Isto realmente vai mudar a minha vida", disse à AFP um
morador, Christian Schifferle, de 59 anos, o Presidente da Fundação  Healthy Life and
Living ( www.stiftung-glw.com ) que está na origem deste projecto de construção. 

- Um verdadeiro inferno - 

Assim,  para  atender  às  necessidades  dos
hipersensíveis  este  edifício  foi  construído  em
Dezembro  de  2013,  na  periferia  de  Leimbach,
em Zurique, com o apoio financeiro da cidade.
Quinze apartamentos foram construídos. 

Pouco reconhecido pela medicina convencional,
o  síndrome  MSQ  (afecta  5.000  pessoas  na
Suíça, de acordo com a cidade de Zurique) tem
sido até agora um inferno para o Sr. Schifferle
antes de se mudar para este novo apartamento,
especialmente  desde  que  também  sofre  de
hipersensibilidade electromagnética.

"Isto enfraquece-me, deixa-me ansioso, não posso respirar, os meus pulmões doem-me
e até me sinto tonto", disse ele. 

1

http://www.stiftung-glw.com/
http://www.afp.com/fr/node/2258410


Desde a idade de 3 ou 4 anos que lhe incomodavam os vapores de produtos químicos
usados na oficina de móveis dos seus pais. Em adulto, os seus problemas impediam-no
de trabalhar e ele passou a viver numa caravana nos Alpes.

- Não é levado a sério - 

Foi apenas há 35 anos que se tornou realmente consciente do seu infortúnio, após ler por
acaso um livro americano sobre o assunto. Teve ainda que esperar dez anos antes de ser
levado a sério por um médico. 

Viver no novo edifício em Leimbach, o primeiro do
seu tipo na Europa não irá curar o Sr. Schifferle e
os seus vizinhos mas a sua vida será muito mais
agradável. 

"Queríamos ajudar estas pessoas a ter um lar onde
se  pudessem  sentir  menos  doentes",  disse  um
porta-voz do Departamento habitacional da cidade
de Zurique, Lydia Trueb.

Toda a gente que entre no edifício deve desligar o
seu telemóvel e outros dispositivos sem fio, que de
qualquer  forma  não  irão  funcionar  dentro  do
edifício. As pessoas não estão isoladas do mundo

graças a uma linha de telefone tradicional. 

O edifício tem uma área comum, está equipada com um filtro de purificação do ar. Por
outro  lado,  à  entrada do  edifício,  os  produtos  de limpeza e  higiene  permitidos  estão
expostos numa cadeira. 

- "Os pacientes sofrem realmente " - 

Evitar o que lhes faz mal "é realmente o que ajuda mais a maioria destes pacientes",
disse  o  Dr.  John  AFP van  Limburg  Stirum que  acompanha  o  Sr.  Schifferle  e  outras
pessoas com hipersensibilidade na Clínica de Seegarten, perto de Zurique. 

"Estes pacientes estão realmente sofrendo", continua ele. 

Construído  com  materiais  especiais,  o  novo  edifício  também  tem  um  sistema  de
ventilação  que  remove  todos  os  odores.  Como  precaução,  os  trabalhadores  que
construíram o edifício não podiam fumar no trabalho, ou até mesmo colocar perfume. 

"Um  bom  exemplo  é  o  gesso.  Não  se  sente  e  isso  é  muito  importante  para  estas
pessoas", diz o arquitecto Andreas Zimmermann, que desenhou o edifício. 
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Além disso, diz ele, uma "rede" especial foi construída nas paredes de fachada e no 
telhado para evitar ondas e campos electromagnéticos e/ou electrostáticas de entrar. 

- Coabitação difícil entre hipersensíveis - 

No entanto, apesar dos esforços, o resultado não é perfeito para todos os habitantes. O
Sr.  Schifferle  acha  que  os  trabalhadores  ainda
deixaram  rastos,  odores.  Mas  ele  está  feliz  por
estar cercado de pessoas que sofrem de doenças
semelhantes  à  sua.  Embora  a  coabitação  entre
hipersensíveis nem sempre seja fácil. 

Assim, durante a visita ao edifício pela AFP, uma
pessoa  surgiu  em  lágrimas:  sofrendo  de
hipersensibilidade electromagnética e não química,
ela  queixou-se  das  proibições  a  perfumes  e
produtos de beleza são muito rigorosos. Algumas
semanas  após  o  relatório,  ela  deixou  o  seu
apartamento. 

"Como as pessoas a viver nesta casa sofrem de várias doenças, não é fácil," soltou o Sr.
Schifferle. 
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