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E agora... Qual é a dieta da moda?

É

dieta da sopa, dieta dos sucos,
da lua, do tipo sanguíneo, do
Dr. Atkins, de South Beach, da
USP, do atum, dieta dos pontos…
Vocês com certeza já devem ter
ouvido falar ou até podem estar tentando seguir alguma dessas dietas!
São famosas e muito divulgadas,
por prometerem uma grande perda
de peso em pouco tempo.
Os meios da comunicação de
massa (principalmente a internet)
vêm contribuindo para o aparecimento de conceitos inadequados
relativos à busca de um “corpo
ideal”. Hoje em dia, muitas pessoas
procuram seguir uma dieta de emagrecimento porque desejam uma
aparência mais atraente, e esse
apelo tem aumentado a veiculação
de dietas impróprias do ponto de
vista nutricional.
Essas dietas, apesar de proporcionarem um emagrecimento
em curto prazo por restrição de
calorias, dificilmente podem ser
mantidas por um longo período
de tempo. É aí que está o grande
problema: não há uma reeducação
alimentar. E sem a mudança de
comportamento que a reeducação
proporciona, fatalmente a pessoa
recuperará o peso perdido, podendo, inclusive, ganhar ainda mais!

Algumas dietas da moda e o risco à saúde
Dieta do Dr. Atkins (dieta das
proteínas) – Propõe redução radical
do consumo de carboidratos (massas, pães, doces, açúcares). Libera o
consumo de carnes, ovos, maionese,
manteiga, gorduras em geral. Pode
causar deficiências de vitaminas e
minerais pela proibição do consumo
de frutas e vegetais; a dieta tem baixa
adesão, devido a sintomas como
fraqueza, cansaço, dores de cabeça
e mau hálito; a baixa ingestão de
fibras pode ocasionar constipação;
o excesso de gordura pode levar a
problemas cardiovasculares.
Dieta do tipo sanguíneo
– Os alimentos são divididos
em três categorias:
benéfico, neutro e
nocivo. As pessoas de sangue “O”
seriam caçadoras carnívoras, as de
sangue; do “A” seriam vegetarianas
dóceis; sangue “B” seriam onívoros;
e sangue do tipo “AB”, uma junção
das duas últimas. A dieta não possui
comprovação científica quanto a sua
eficácia e restringe grupos alimentares importantes, que podem levar a
sérias carências nutricionais.
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Dieta da USP – Apesar do nome, essa
dieta não tem nenhuma relação com a
Universidade de São Paulo. Seus criadores apenas se aproveitaram do nome
para dar uma falsa credibilidade à dieta.
Deve ser seguida rigorosamente em seus
alimentos e horários. Utiliza um cardápio
baseado em carnes, ovos, frutas e vegetais. A dieta não promove a reeducação
alimentar; podendo causar dores de cabeça,
fraqueza e cansaço
devido à restrição
de carboidratos,
bem como a
baixa ingestão
de vitaminas
e minerais.
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Dieta dos pontos – Nesta dieta, a pessoa controla
os pontos ao invés das calorias dos alimentos. Cada
ponto corresponde a cerca de 3,6
calorias, baseado no seu valor
nutricional. A pessoa deve
anotar o que come durante
o dia e fazer o somatório,
que não deve passar
de 300 pontos para as
mulheres e 400 pontos
para os homens. A dieta
focaliza apenas a quantidade de alimentos consumidos,
sem incentivar uma alimentação
nutricionalmente equilibrada.
É fato que todas essas dietas milagrosas não têm qualquer comprovação
científica e, ao contrário do que prometem, podem acarretar problemas
de saúde e até resultar em
quilos extras. É necessária
a conscientização de que
o emagrecimento acontece
com mudanças nos hábitos alimentares e no comportamento. Somente
com uma avaliação nutricional completa
e um acompanhamento de profissional
especializado, o processo de emagrecer
e, principalmente, manter-se magro será
saudável e terá sucesso.

