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A quem se destina este livro

Este livro se destina a pessoas que desejam emagrecer e manter o
peso saudavelmente. Como esta dieta permite um controle da insulinemia,
que causa uma série de doenças previníveis, ele também se destina às
pessoas que querem melhorar sua saúde e atletas que querem melhorar
seu desempenho.

Optei por denominar de padrão alimentar a dieta da proteína. Ado-
tando um padrão alimentar único, fica mais fácil manter-se em forma.

Às vezes, é difícil mudar o estilo da nossa alimentação a ponto de não
admitirmos a idéia de ficar sem determinados alimentos, mas, quando
tomamos a iniciativa para isso, vemos que não é tão penoso e que pode-
mos substituí-los por outros que podem ser mais saborosos, mas não sabí-
amos, por nunca ter pensado em troca.

Tenho encontrado pessoas relutantes em mudar hábitos, principal-
mente os alimentares; pessoas que, quando se casam ou se mudam da
casa dos pais, adquirem uma irregularidade alimentar comendo sanduí-
ches, alimentos congelados baseados em massas e gorduras, não comem
mais frutas e verduras, vivem à base de refrigerantes e lanches rápidos.
Não pensam que isso terá conseqüências futuras que virão em forma de
doenças, fadiga ou estresse. Todas as nossas atitudes geram conseqüên-
cias na vida e elas vêm, cedo ou tarde.
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A educação sobre a importância da alimentação deve ser iniciada na
escola, quando ainda se está jovem, e continuada até a vida adulta.

Crianças em que haja suspeita de estarem obesas devem ser tratadas
logo que se perceba, pois já sabemos que a arteriosclerose começa nessa
idade.

Ao começar um programa de emagrecimento, a pessoa deve estar
disposta a mudar alguma coisa em sua vida. Não dá para emagrecer sem
mudar hábitos de vida, alimentares, e de horários.

Não se consegue emagrecer sem ter tempo para si mesmo. Se você
não tem tempo de comer, está sempre correndo, ansioso, agitado, não se
organiza, nem para praticar algum exercício físico, dificilmente conseguirá
emagrecer.

É preciso comer nas horas programadas, no mínimo 3 a 4 vezes ao
dia, tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar. Precisa tirar, pelo
menos, 40 minutos, 3 vezes por semana, para se exercitar.

A pessoa obesa precisa entender que é uma pessoa especial e que
necessita se cuidar constantemente, tem uma doença séria e que tempo
para ela significa saúde; quanto mais fica obesa, mais adoece e engorda.

Outro problema são as pessoas que não querem abandonar o consumo
de cerveja ou outras bebidas alcóolicas. Acho que tudo é uma questão de
escolha na vida, e a bebida dificulta o emagrecimento. Se a pessoa não
quer abandonar esse hábito durante algum tempo, por uma boa causa,
consequentemente não conseguirá emagrecer.

Já se sabe que comer menos faz viver mais, que obesidade leva a doen-
ças e aumenta seus riscos; quanto mais tempo de obesidade maior é o
perigo. Emagrecer diminui o risco de doenças, manter-se magro também.

Faça a sua escolha!
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Introdução

A obesidade está avançando no mundo. Sua incidência no Brasil vem
aumentando assustadoramente entre crianças, jovens e adultos. Conside-
rada como doença pela Organização Mundial da Saúde e classificada no
Código Internacional das Doenças (CID-10), ainda é considerada por mui-
tos e por alguns médicos como falta de vergonha, como se o gordo fosse
gordo porque quer.

A obesidade é uma doença complexa, que envolve vários fatores:
ambiental, hormonal, psicológico, genético. Por ser multifatorial, é de difícil
tratamento.

Pelo fato de muitos obesos, parentes, amigos e até médicos considera-
rem a obesidade como falta de vergonha, o tratamento fica dificultado, pois
os obesos acham que podem se tratar por conta própria e devem fazer isso
sozinhos, pois a culpa é só deles, desprezando assim o tratamento médico.
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Existe um grande comércio em torno da obesidade e isso também
dificulta o tratamento, sob forma de medicamentos que são oferecidos
através da mídia, ditos naturais; aparelhos de ginástica prometendo um
corpo perfeito com 3, 15 ou 30 minutos de exercícios por dia (como se isso
fosse possível); dietas sem fundamento científico, que o vizinho fez e deu
certo; tratamentos dos mais variados, por gurus vindos da Índia; livros
dos mais diversos, escritos por leigos contando como conseguiram ema-
grecer; tratamentos com toalhas e pedras quentes; médicos com fórmulas
fantásticas que emagrecem 20 quilos em um mês sem esforço; aparelhos
nos quais se entra gordo e sai magro; balões que se colocam no estômago
para fazer vomitar se comer muito (que castigo!), e até a mutilação final
(para salvar suas vidas!) – a cirurgia bariátrica –, que nem sempre dá certo
porque estão aparecendo cada vez mais cirurgiões pouco preparados, que
acham que é só operar e pronto.

Não estou contestando a validade desses métodos, mas em geral eles
estão sendo mal utilizados. É diferente você indicar uma cirurgia bariátrica
para um paciente de 180 a 200 quilos e indicar o mesmo procedimento
para um de 130 quilos. Acredito que os critérios devem ser melhorados e
o paciente melhor preparado, pois já há casos de depressão grave e a
longo prazo, essas pessoas podem desenvolver doenças musculares e crô-
nicas como artrites e câncer, pela má nutrição.

A obesidade é um problema complexo que deve ser tratado por uma
equipe multidisciplinar, envolvendo médicos, psicólogos, nutricionistas e
fisioterapeutas.
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O que é obesidade

Ser obeso é ter uma doença crônica ocasionada por um excesso de gordu-
ra corpórea. A obesidade é identificada quando há um desequilíbrio energético,
ou seja, a energia ingerida (a quantidade de calorias que você come) é maior
do que a energia dispendida (número de calorias usadas pelo seu metabolis-
mo, durante atividade física e na formação de calor), por um longo período de
tempo. De acordo com as tabelas da Metropolitan Insurance Life Company
(Nova York, EUA), uma pessoa é considerada obesa quando seu peso for, no
mínimo, 20% maior do que o considerado ideal para a sua altura.
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Estou obeso?

Durante muito tempo, a medicina procurou um padrão de cálculo que
pudesse ser utilizado em todo o mundo e que permitisse identificar, da
melhor forma possível, o ponto a partir do qual uma pessoa pode ser
considerada com sobrepeso e obesa.

Existe uma série de medidas de peso, porém o Índice de Massa
Corpórea (IMC), por sua praticidade, é hoje aceito como padrão de medi-
da internacional. Sua forma de cálculo é a divisão do peso (em quilos) da
pessoa por sua altura em metro, elevada ao quadrado (em m2).

Ou seja:    IMC = Peso ÷ (altura . altura)

A pessoa é considerada obesa quando tem IMC maior que 30, e
sobreobeso de 25 a 29,9.

Faça o cálculo e coloque o seu IMC aqui                .

CMI AIROGETAC

5,81edoxiabA osepodoxiabA

9,42—5,81 lamroNoseP

9,92—0,52 oseperboS

9,43—0,03 eveLosebO

9,93—0,53 odaredoMosebO

amicae04 odibróMosebO
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Calcule o seu risco

Já sabemos que a gordura intra-abdominal é preditora de doenças
cardiovasculares: quanto maior, mais riscos.

Existe um jeito fácil de predizer o seu risco de ter uma doença crônico-
degenerativa: o índice cintura/quadril. Este índice foi bastante estudado e
mostrou correlação com estas doenças.

Realizando o cálculo desta variável pela simples divisão do perímetro do
abdome pelo perímetro do quadril, sua interpretação indica se a pessoa pos-
sui maior tendência ao acúmulo de gordura na região central, o que pode
indicar maior risco para a saúde.
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