Els eexperts allerten dels perills d
dels suplem
ments die
etètics perr a perdre
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quests suplem
ments han su
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‐ L'artticle "The Reeturn of Rain
nbow Diet PPills" que ha estat
publicat a la preestigiosa revvista científicca "American Journal off Public Heaalth" i del que
q és
d secció d’e
endocrinologgia de l’Hosp
pital del Mar, investigaddor IMIM i actual
coauttor el cap de
vicep
president de la Societat Espanyola
E
peer a l'Estudi de
d l'Obesitat (SEEDO), Albbert Goday, alerta
sobree els perills que
q comporrten els supl ements diettètics per pe
erdre pes. Suuplements que no
són m
més que les noves
n
genera
acions de less píndoles "ra
ainbow" o arrc de Sant M
Martí, anomenades
així p
pels seus colo
ors brillants i variats, quee van aparèixxer fa més de
e 70 anys coom a medicam
ments
per p
perdre pes.
Encarra que van seer prohibides com mediccaments en els
e anys 70 als
a Estats Uniits i en els an
nys 90
a Esp
panya per la seva
s
perillositat, s'han toornat a introduir al mercat disfressaddes de suplem
ments
dietètics, el que els protegeiix de l'estriccta reglamen
ntació aplicada a producctes farmacè
èutics.
ment la SEE
EDO ha rebbut nombroses denúncies de nouss productess que,
Per aaixò recentm
mitjançant la com
mbinació de múltiples
m
su bstàncies "naturals", asseguren aconnseguir una ràpida
r
ua de pes.
i important pèrdu

Internet, l'altaveu dels produ
uctes reclam
m
El Dr.. Albert Godaay, vicepresident de la S EEDO, cap de secció d'en
ndocrinologi a de l'Hospittal del
Mar i investigado
or IMIM (Insstitut Hospittal del Mar d'Investigaciions Mèdiquues) és el co
oautor
d'aqu
uest article i l'únic espan
nyol dels tress professionaals que van participar
p
enn la seva redacció.
En ell es fa una revisió
r
de la utilització dde pastilles d'aprimar
d
alss Estats Unitss, Espanya i Brasil
dels anys 40. I es reflexiona sobre eels canals de venda actuals: productees comercialitzats
des d
fora dels circuitts dels fàrm
macs convenncionals, acctualment aprofitant ells avantatge
es de
es de publiciitat en televvisió o
l'acceessibilitat a Internet i prromocionantt a través de campanye
mitjans escrits.
Produ
uctes miraclle que prom
meten una ssolució ràpid
da als proble
emes de pe s i capitalitzzen la
dispo
osició de molts pacients a aferrar‐se a qualsevol cosa que elss ofereixi unaa solució exe
empta
de l'eesforç de segguir una dieta
a. La creixen t tendència a l'automediicació de la ssocietat actu
ual i

els valors estètics imperants, estan afavorint que, malgrat la seva perillositat, aquest negoci
lucratiu segueixi creixent.
"Hi ha multitud de pàgines a internet que promocionen productes miraculosos per la pèrdua de
pes i és un tema també recurrent en fòrums, però no s'ha de perdre de vista que aquests poden
ser productes perillosos que en moltes ocasions no han passat cap control sanitari, i això pot
causar greus efectes secundaris i fins i tot morts. De fet, en estudis previs hem pogut
documentar els perills d'aquestes pastilles miraculoses sobre el sistema cardiovascular, renal o
endocrí. Si consultés al metge abans de prendre qualsevol tipus de medicament o suplement
alimentari, s'evitarien molts problemes "afirma el Dr. Goday.

Els perills ocults dels suplements dietètics
La Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units ha advertit recentment als
consumidors sobre els riscos de prendre suplements no autoritzats per perdre pes, ja que
podrien estar adulterats amb múltiples fàrmacs no indicats per tractar l'obesitat. Alguns
d'aquests suplements combinen anorexígens potents, com ara derivats d'amfetamines, amb
benzodiazepines, bloquejadors beta i altres medicaments per suprimir els efectes adversos
dels anorèxics. Els efectes adversos d'aquestes combinacions han pogut ser constatats pels
investigadors de l'article publicat a American Journal of Public Health.
"Els consumidors actuals d'aquests suplements s'enfronten als efectes adversos dels
ingredients que els componen i als efectes desconeguts de prendre dosis inadequades. Cal tenir
en compte també que hi ha el risc que els productes estiguin mal compostos i que no existeix de
cara al consumidor informació fiable sobre el que realment estan consumint” declara el
Dr.Goday.
"L'obesitat és un problema de salut important, al qual s'està dedicant un extraordinari esforç
assistencial i d'investigació científica a Espanya, de manera que actualment hi ha moltes vies
prometedores per avançar cap a un tractament més eficaç. Però tot això vindrà de la mà de les
institucions sanitàries, i mai a través d'un atractiu anunci a Internet. No s'ha de frivolitzar un
tractament, que en cas que sigui fraudulent, al costat de la ineficàcia pot provocar efectes
secundaris sobreafegits ", conclou.
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