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REPORTAGEM ESPECIAL

EMAGREÇA SEM DEIXAR DE
COMER O QUE VOCÊ GOSTA
Pesquisas explicam por que regimes restritivos não dão resultado
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No final
de semana,
André
Almeida se
permite
comer pizza
e churrasco

Dieta que tira
o carboidrato
e fornece só
gordura e
proteína faz
a pessoa
emagrecer,
mas ela pode
entrar em
coma e até
morrer”
—
ADEMAR VIEIRA
ENDOCRINOLOGISTA

FIQUE DE
OLHO NAS
ARMADILHAS

1
Observe se tudo que
acontece na sua vida você
relaciona à comida. Nesses
casos, a dica é buscar
ajuda, como uma terapia.

2
Se vai ver comer vendo
um filme, prefira as
comédias. Filmes tristes
fazem ingerir 50% a mais
de guloseimas.

3
Prepare tipos variados de
alimentos em pequenas
porções, para não enjoar e
ter uma comida saudável
sempre pronta.

LAILA MAGESK
lmagesk@redegazeta.com.br

O que não falta no merca-
do do emagrecimento são
promessas e novidades. A
ideia central sempre é per-
derpesoemumcurtoespa-
ço de tempo. Nesta linha,
muitas dietas prometem
resultados rápidos com a
restrição de nutrientes. O
ovo já foi um vilão, hoje a
moda é excluir alimentos
com glúten e lactose. Mas
médicos, nutricionistas e
cientistas dizem que,
para emagrecer, é

preciso mudar a relação
comacomida,equili-
brar as emoções e
trocarapalavradie-
ta por reeducação
alimentar. Esse é o
começo do cami-
nho para fazer
as pazes com a
balança de for-
ma duradoura,
sem deixar de
lado a saúde.

Na Univer-
sidade de

Cornell, nos Estados
Unidos, pesquisadores
procuram saber o que se
pode aprender com
quem não engorda.
Em um dos trabalhos,
147 participantes fo-
ram divididos em dois
grupos: o primeiro, de
voluntários que não fa-
ziam restrições na dieta;
o segundo, de pessoas
que se submetiam a regi-
mes regularmente, pen-
savam a respeito de co-
mida com frequência e

prestavam muita aten-
ção no que ingeriam.

De acordo com a revis-
ta “Época”, verificou-se
que os eternamente ma-
gros comem alimentos
de alta qualidade nutri-
cional, cozinham em ca-
sa, sealimentamsóquan-
do estão com fome, não
têm sentimento de culpa
se exageram e mantêm
uma relação prazerosa
com a comida.

COMIDA CASEIRA
A secretária Giovana

Pereira, 47, consegue
manter o peso assim.
“Sempre me cuidei. De-
pois dos 40, ficou mais di-
fícil emagrecer, então fiz
uma reeducação alimen-
tar, que hoje é o meu pa-
drão de vida. Não me iso-
lo, saio para tomar café
com as amigas e tenho

prazer ao comer.”
Preparar a própria co-

mida, outra atitude de
Giovana, também ajuda
no processo. “Consuma os
alimentos da forma mais
natural possível. Desem-
bale menos e descasque
mais. Prefira os vendidos
nas feiras e, se possível, os
livres de agrotóxicos”, su-
gere a professora do curso
de Nutrição da UVV Fer-
nanda Semião.

Segundo a nutricionis-
ta, que considera o termo
dietanegativo,énecessá-
rio aprender a fazer esco-
lhas corretas para o resto
da vida. “Dieta remete a
uma restrição temporá-
ria. No hora que termi-
nar, a pessoa vai voltar a
comer e a ganhar peso.”

Atéporque,todapessoa
tem uma necessidade diá-
riadecaloriasparamanter
o organismo vivo, que de-
pende do sexo, da idade e
da quantidade de ativida-
desqueela faz.Aorealizar
uma dieta muito restriti-
va, o corpo entende que
não está recebendo a
quantidade de energia ne-
cessária. Então, passa a
gastar menos. Com o con-
sumo de energia menor,
quando volta a comer
mais, a pessoa engorda,
explica a professora.

Fernanda também diz
que não é preciso res-
tringir, mas diminuir.
“Secostumoadoçaruma
bebida com três colhe-
res de açúcar e retiro tu-
do de uma vez, meu cé-
rebro começa a sentir
falta e acaba gerando
uma compulsão. Posso ir
diminuindo aos poucos.
Passo a usar duas, uma,
depois troco a colher de
sopa por uma de sobre-
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Rotina saudável
e equilibrada
A secretária Gio-
vana Kelly Perei-
ra, 47, tem prazer
ao comer o que
gosta e procura
fazer a própria
comida. Quando
sai com as ami-
gas e come um
pouco mais, dimi-
nui no outro dia.

“Aquilo
que me dá
vontade de
comer, eu
como. Não
sinto culpa,
mas também
não exagero.
Tudo em
excesso
faz mal”
—
GIOVANA KELLY
SECRETÁRIA

O estado
de espírito
da pessoa
interfere no
metabolismo.
Se ela sente
culpa, a
digestão pode
ser mais lenta,
e a comida, até
fazer mal”
—
PENELOPE ZECCHINELLI
PSICÓLOGA

4
Cuidado com o que diz ao filho
sobre o peso dele. Crianças cujo
pais falam com frequência sobre
seus quilos a mais tendem a se
tornar adultos gordinhos.

5
Mantenha a cozinha arrumada.
Uma pesquisa feita com
mulheres mostrou que cozinhas
caóticas levam à maior ingestão
de alimentos calóricos.

6
Faça a sua comida. Assim, você
escolhe produtos mais naturais.

Fonte: Universidade de Cornell e
nutricionista Fernanda Semião

GENÉTICA

140
pontos
Esse é o número de
marcas ligadas à
obesidade encontradas
no genoma humano,
segundo estudos
publicados este ano.

mesa. A mesma dica ser-
ve para o sal.”

ZERO GLÚTEN
Cortar alimentos com

glúten sem ter intolerân-
cia ou doença celíaca tam-
bém traz prejuízos à saú-
de. “Nunca se tira um nu-
trientedaalimentaçãopa-
raorestodavida,porqueo
corpo deixa de produzir
enzimas para quebrar
aquele nutriente, o que
pode levar ao desenvolvi-
mentodeumasensibilida-
de”, afirma a nutricionista
Ana Raquel Cunha.

Outro cuidado é com as
dietas com pouquíssimas
calorias, por exemplo:
“Quinhentas calorias ao
dia não suprem nem o sis-
tema imunológico. Um
paciente na UTI tem uma
deita de 600 a 800 calo-
rias”, alerta Ana.

Não é difícil encontrar
regimes que excluem o
carboidrato do cardápio,
mais um problema. “Sou
contra dietas muito res-
tritivas.Sócomendogor-
dura e proteína, a pessoa
emagrece, mas pode en-
trar em coma e até mor-
rer”, explica o endocri-
nologista Ademar Vieira
de Barros.

A nutricionista Fernan-
da Semião explica que o

carboidrato é uma fonte
de energia e o corpo pre-
cisa dele. “Se não forneço
por meio da alimentação,
meu corpo vai conseguir
energia do músculo, o que
não é interessante. Quan-
to mais músculos, melhor,
porque aumenta a taxa
metabólica.”

GENÉTICA
Aobesidadeéumtema

complexoqueenvolvedi-
ferentes fatores. Um de-
les é a genética. “O pa-
drão genético está rela-
cionado ao índice meta-
bólico de cada um. Vários
trabalhos apontam mu-
tações genéticas relacio-
nadas à obesidade. Isso
não podemos mudar”,
diz a endocrinologista
Alessandra Ferri Casini.

Barros afirma que, por
uma questão genética, al-

gumas pessoas têm um
metabolismo mais acele-
rado do que outras.
“Quando o metabolismo é
mais lento, sobra energia,
que se transforma em gor-
dura.Docontrário,aener-
giaéqueimadacommaior
rapidez e a pessoa ema-
grece”, diz o médico.

O educador físico An-
dré Almeida, 35, tem os
genes a seu favor. Ele
sempre comeu de tudo e
continuava magro. Com
a prática da muscula-
ção, aumentou a quanti-
dade de músculos do
corpo. Mas se parar com
os treinos, emagrece ra-
pidamente. “Uma vez
viajei e fiquei um mês
sem fazer exercícios,
perdi 8 quilos.”

Quem não tem o orga-
nismo trabalhando natu-
ralmente como aliado
tambémconsegueentrar
em forma. “As principais
causas da obesidade são
os hábitos alimentares
inadequados e o seden-
tarismo. Mesmo com os
fatores genéticos favore-
cendo o aumento de pe-
so, com exercícios, ali-
mentação adequada e
muita força de vontade
do paciente, ele conse-
gueemagrecer”, dizaen-
docrinologista.

O QUE FAZER
Para emagrecer de for-

masaudável,é fundamen-
tal fazer uma atividade fí-
sica. “A perda de peso sem
exercício favorece o rega-
nho dos quilos perdidos",
ressalta Alessandra.

A nutricionista Ana
avalia que emagrecer com
saúde é perder gordura e
manter a massa magra
(músculos), o que se con-
segue com os exercícios.

Criar estratégias de or-
ganizaçãotambémfacilita
o emagrecimento. “Uma
ideia é preparar saladas
em potes. Outra dica é se-
parar um dia da semana
para fazer preparações di-
ferentes, em pequenas
porções”, sugere Ana.

Barros indica não abu-
sar do consumo de ado-
çantes. “Foi feito um estu-
do com ratos que bebiam
água pura e outros com
adoçante. O segundo co-
meu mais ração. A conclu-
são é que, se o indivíduo
usa muito adoçante, há a
possibilidade de aumen-
tar o apetite.”

Escolher alimentos inte-
grais, que dão mais sacie-
dade e diminuir a quanti-
dadedeaçúcardocardápio
são ações que auxiliam na
perda de peso. Para quem
nãoabremãodecomerali-
mentos mais calóricos, co-
mo uma pizza, a nutricio-
nista Fernanda recomenda
dar preferência às que não
sejam industrializadas.
“Geralmente, essas têm
conservantes e gordura
trans.Émelhoriràpizzaria,
é mais natural.”

MENTE
O relacionamento da

pessoacomacomidaéou-
tro fator que interfere no

peso. Um sinal de alerta,
segundoapsicólogaPene-
lopeZecchinelli,équando
tudo que acontece na vida
da pessoa ela relaciona à
comida. “Se está triste, co-
me.Feliz,cometambém.É
precisosaberoqueestá le-
vando ao desejo comer pi-
zza, doces e lanches.”

Segundo a psicóloga, a
escolha por esse tipo de
alimento pode ter uma re-
lação com a infância. “São
alimentos que você busca
mais como um mimo. To-
das essas comidas são vin-
culadas a momentos de
comemoração. A pessoa
podeestarbuscandonãoa
comida em si, mas aquele
momento de felicidade.
Nesses casos, a terapia é
indicada.”

E se o objetivo é ema-
grecer, saiba que o estado
deespíritodapessoainter-
fere. “Comer com culpa
pesa mais na balança. Ao
se sentir culpado, você se
punecomquilosamais. Is-
so tudo é da ordem do in-
consciente. Quando qui-
ser muito comer algo, co-
masem culpa. Dietas mui-
to restritivas começam a
deixar a pessoa infeliz.”

Também não precisa
exagerar sempre, por-
que aí não tem jeito: vo-
cê engordar.


