
11 dtcomerc.?A.B.I.'.D..Q!.. I.~ ..~~..s..E.P..T.I.E.~.B.~~.P.~J~.~.L .................................................................................... ......... ,..................................................,.................................................. .. ... ,......................................................................,......... 


I 

NUTRICIO 

Estern obsessionats amb les die es? 

EI millor consell per perdre 
pes es el que ens pot donar 
un professional de la nutrici6. 
Hem de desconfiar de les 
dietes miracle ide les 
f6rmules magiques. 

k 
vui dia, en el nosrre entom quo
lidia, cada vegada es parla mes 

e les dietes correctes 0 incor
rectes, que no seguirn una alimenta
cia adequada, dels aliments sans 0 
no... Els experts en nurrici6, quan re
ben un pacient a la seva consult a, han 
d'actuar com a assessors i desmentir 
conselis erronis que la persona ha re
but de converses amb amics 0 co m
panys. EI doctor Miquel Utset i Badi
eUa, director de CEMU - Centre Me
dic Utset, resol alguns d'aquests dub
tes. 
Ens estem obsesslonant massa amb 
els pros i contres de les dietes? 
En realita! crec que estern en un punt 
d'inflexi6 entre el veil concepte de la 
dieta per !luir i I'evidimcia cientlfica 
queel sobrepes i robesitat s6n un fac
tor de risc de primer nivell per la salut. 
En l'ultim Congres Internacional de 
Cardiologia celeb rat a Barcelona, s'ha 
evidenciat de nou la gran preocupaci6 
dels especialistes per ['augment gene
ral de 1'0besitat,Ia infantil en particu
lar, i la seva greu conseqliimcia en ma
lallies cardiovasculars. 
o sigui que I'obesltat es c\au a I'hora 
de decidir-nos a seguir una dieta? 
Sens dubte. Es curi6s observar el grau 
de preocupaci6 de la poblacia pels 
factors de risc com la diabetis, la hi
pertensi6 0 el colesrerol i la poca im
portancia que donem al nostre sobre
pes quan, probablement, ell es el res
ponsable dels treS anteriors. 
Quins consells donarieu ales persones 
amb sobrepes? 
En primer lloc hem de fer entendre aJ 
pacient que estern davant un proble
ma de salut. no estetic, i els problemes 
de salut ens toca resoidre'ls aJs met
ges. Sempre han existit les dietes mi· 
raculoses, pen) cree que en una soci
etat desenvolupada com la nostra ja 

Els doctors Miquel Urset i Moona Asadi, del Centre Medic Utset (CEMU), RlCA' DDOM',.ECH 

es hora que cornencem a educar a fa 
gent perque entengui que perdre pes 
es un problema de saJut, 0 es que algti 
seria capa~ de tractar-se la diabetis en 
una botiga? 
Quina seria doncs la millor estrategia 
terapeutlca davant un pacient obes? 
Ara faril uns dos anys varem ser els pi
oners a implantar a Terrassa les Die
tes d'ApOrt Proleic. EI tractament con
sisteix en aporrar proteines, per con
servar intactes els teixits (musculs, 
pell...) i el sistema inununolbgic, evi
tant la sensaci6 de debilitat fisica. En 
canvi mirem de reduir molt els hidrats 
de carboni, obligant I'organisme a 
mobilitzar els diposits d'energia em 
magatzemada en forma de grel'- AI fi
nal els resultats s6n millors que els 
d'una liposucci6 pero sense passar pel 
quirbfan. 
Perc>, com sempre, es deu passar mol-

Cal mantenir la cistella de la compra 
cardiosaludable davant I'a crisi 

F
ruites, verdures, peix,llegums, fruits sees ... s6n ailments que no han 
de faltar mal a la nostra cistella de la compra I als que no hem de 
renunciar encara que ens velem obligats a reduir despeses en 

moments de dificultats economiques. Els experts en nutricl6 de 
I'lnstituto Flora recomanen mantenlr els bons costums en alimentaci6 i 
estil de vida per vetllar per la nostra salut. "Aquells que tenen 
hipertensi6, colesterol, dlabetis 0 exces de pes han de conservar les 
mesures de control. No es moment de deixar de banda una alimentaci6 
sana i equilibrada", diu el doctor Pedro Mata, president de la Fundaci6 de 
Hipercolesterolemia Familiar. 
• La web Internet ofereix cad a cop mes pagines divulgatives per a una 
correcta alimentacio. Una d'elles es www.nutridiver.com.dela ftrma 
Esteve, amb consells per a diferents perfils. com ara embarassades. nens 
o esportistes i on es pot recollir tota la informaclo referent als deficits 
alimentaris 0 trobar gran varietat de receptes de culna. Tambe hi ha un 
menu dlari interactiu per mantenir una dieta equllibrada. 

ta gana i tenir mal humor, no? 
Dones aixa no passa amb aquesta te
ra pia que a rutilitzar els greixos com 
a Unica font d'energia, es fonnen unes 
subsrancies que inciten a provocar 
una sensaci6 d'euforia i, alhora, ens 
sentim saciats, dos fenom ens que aju
den al pacient a complir la dieta sen
se problemes. Aixo sl, tamb<! necessi
tern donar suplements per compen
sar les mancances de minerals, vita
mines 0 otigoelements al llarg del rrac
tament i de fonna personalitzada, per 
tal de col·laborar al benestardel paci
ent. 
En que consisteix un tractament amb 
dieta protelnada? Quan de temps dura 
i quan pot comen~ar a men)ar nonnal? 
EI pacient ha d'entendre que te un 
problema de salut i en el tractament 
hem de diferendar c1aramem dos ni
veIls. En primer lloc necessitem inrro
duir Ia dieta d'aport proreic de forma 
esrricta fins assolir una perdua de pes 
eq uilibrada a Ia constituci6 del paci
ent i que elimini el risc in trlnsec de 
robesitat. ens baixi Ia pressia arterial 
i ens reguli els nivelis de sucre ide co
lesterol. Un cop exhaurits els factors 
de risc tenim un pacient cural i am tan 
sols ens falta mantenir-Io en aquesta 
situaci6. 
1 despres? 
Es mes senzill del que sembla perque 
en aquest segon nivell ja podem co
men~ar poc a poc a fer una reintro
ducci6 alimentana, que no tI! el pro
posit de bai.xar pes tan sols de mante
nir-Io, i podem substi tuir les prote'lnes 
per aliments de la dieta mediterrania 
fins arribar a una dieta absolutamem 
normal. 
Tot I alxf, aquells qui han fet dleta al 
cap d'un temps tornen a guanyar qul
los. Passa el mateix amb la dleta pro
teinada? 
La nostra experiencia ens ha ensenyat 
que si seguim aJ pacient periodica
ment i podem corregir Ies pelites des
viacions que comeli en un temps no
mes de sis mesos no tomen a guanyar 
pes 0 be els costa molt de fer-ho. Na
turalment els qui adquireixin de nou 
els anties habits tomaran aJ seu antic 
pes, sense compassia. 
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Dr. Climent Casals Rodriguez 

Especialitat dedicada a fa cura i a f'atenci6 de la dona en les seves diferents etapes reproductives, des de I'adofescenc ia 
fins a la maduresa, incloent el tractament de la dona embarassada i la dona menopausica. 

La consulta ginecol6gica es un espai on ef professional i la dona assumeixen la responsabilita t d 'una tasca conjunta: 
LA SEVA SALUT i LA DEL SEU NADO. 

Comptem amb una tecnologia d'afta qualitat i d '(jltima generaci6, aixi com amb un equip huma que ofe reix un tracte 
personalitzat a cada pacient. 

Truqui'ns j I'informarem 

Pla<;a Dr. Robert, S, planta baixo' 08221 Terrassa www.ciinicamutuaterrassa. com 

http:www.ciinicamutuaterrassa.com
www.nutridiver.com.dela

