Mudando os hábitos

Adeus aos
velhos
costumes

Modificar comportamentos nocivos
é um dos principais passos para
combater a esteatose hepática

J

á parou para pensar em quantas tarefas você faz em um dia? Apesar
de ser mais fácil de se lembrar dos momentos marcantes, existem
muitas outras atividades que são feitas sem pensar e, quando nos
damos conta, já estamos fazendo. Isso é um hábito.
De acordo com Charles Duhigg, autor do livro O Poder do
Hábito, realizar tarefas automaticamente é uma forma que
o cérebro encontra de focar naquelas atividades que
realmente precisam de concentração. É por isso,
segundo ele, que depois que aprendemos a dirigir
e criamos esse hábito, não precisamos mais
pensar em cada movimento que fazemos
dentro do carro, como acelerar, mudar
marchas ou olhar nos espelhos. Tudo
isso se torna intrínseco ao motorista.
Não ter essa consciência plena do
que está sendo feito é o que faz com
que muitas pessoas tenham problemas com alimentação e sedentarismo, por exemplo. Situação ideal para
a gordura no fígado se instalar!
Reconhecer
seus comportamentos
Entrar nesse “modo automático”
é um dos fatores que faz com que
seja tão difícil mudar um hábito.
Além dele, o fato de o ser humano
sempre buscar uma recompensa também torna a tarefa mais desafiadora.

De acordo com o nutricionista do Vigilantes
do Peso, Matheus Motta, o programa de emagrecimento utiliza a ideia do “Loop do Hábito”,
fazendo com que o indivíduo reconheça qual é
a “deixa” que o leva a realizar alguma atividade.
O profissional explica: “Você identifica uma
deixa para que um hábito aconteça, resultando
em uma recompensa para a pessoa. Por exemplo, depois do almoço (deixa), você ‘precisa’
comer um docinho (comportamento/hábito)
porque lhe dá prazer e relaxa (recompensa)”.
Como, então, quebrar esse ciclo?
“Quando identificamos esse ‘loop do
hábito’, conseguimos mudar nosso comportamento”, diz Matheus. O primeiro passo é
observar seu dia a dia e reconhecer o que
faz com que você se alimente mal ou deixe
de praticar exercícios, ou seja, saber qual é
seu gatilho. “Assim, ao invés de simplesmente
parar com o hábito, é mais efetivo trocá-lo
por um novo”, explica.
A psicóloga Fabiola Furlan ressalta que
hábitos alimentares estão relacionados a
muitos fatores da nossa vida. “São padrões
que criamos para nos alimentar. Isso é definido não só por nossa cultura e acesso ao
alimento, mas principalmente por nossas
preferências”, comenta. Por isso, fazer essa
mudança pode ser realmente algo desafiador,
mas não é impossível, assim como no caso
dos exercícios físicos.
Hora de mudar
Depois de olhar para sua rotina atual,
pode ser que tenha percebido a necessidade
de mudança. Nessa hora, é preciso ter calma!
Tentar modificar todos seus velhos costumes
de uma só vez pode ser bastante desanimador.
Uma dica é trocar um hábito ruim por
um bom. Voltando ao exemplo do almoço,
“se eu sei que, depois, vou querer comer algo
doce, meu novo comportamento será deixar
uma fruta que gosto por perto e minha nova
recompensa será consumir algo doce e nutritivo, que vai trazer benefícios para minha
saúde”, diz Matheus.

Para ajudar nesses processos, a psicóloga
diz que é importante “iniciá-lo em momentos
que se sente forte e decidido para enfrentar
o desconforto de sair de seu local comum”.
Para começar, que tal focar nos dois comportamentos que mais se relacionam com a
esteatose hepática?
Alimentação: trocar produtos industrializados por ingredientes in natura pode ser seu
primeiro passo. Para fazer disso um hábito,
tenha opções saudáveis e naturais sempre
por perto. Assim, quando bater a fome, é
mais fácil manter o ciclo do hábito saudável
em movimento!
Exercícios físicos: quem tem uma vida
sedentária pode começar com pequenas
mudanças. Fabiola dá as dicas:
1. Escolha uma atividade que lhe dá
prazer: sem satisfação, é difícil manter a
motivação;
2. Antes de iniciar, faça uma avaliação
médica e nutricional: isso irá garantir que
você faça a atividade mais indicada para sua
capacidade física e de forma eficaz;
3. Procure a companhia de algum
amigo: as chances de manter regularidade
nos exercícios são mais altas quando temos
o incentivo e a parceria de alguém.
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