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Métodos de fácil acesso e promessa
de emagrecimento rápido muitas
vezes são elaborados com baixa
ingestão de alimentos fontes de
carboidratos, sem controle
energético. Mas as recomendações
tradicionais para uma perda de peso
saudável são caracterizadas por um
planejamento alimentar com
controle na ingestão de gorduras e
calorias e quantidades necessárias
de carboidratos complexo, para
servir de substrato para produção de
energia (SHALITIN & MORENO,
2018).  

Um planejamento alimentar deve ser
elaborado individualmente para cada
organismo, respeitando suas
particularidades e limitações;
adequado para cada organismo,
como principal objetivo de promover
saúde e como consequência a
redução de medidas a longo prazo, o
que favorece a permanência da
mudança dos hábitos alimentares
(MAGNO et al 2018).

O sobrepeso e obesidade são
considerados um grave problema
de saúde pública, apresentando
prevalência crescente nas
últimas décadas em diversas
populações, sendo principal causa
no aumento de morbidade para
as principais doenças crônicas:
hipertensão, dislipidemia,
diabetes, doença coronariana,
alguns tipos de câncer; embora
não se conheça uma estratégia
adequada, sua prevenção e
tratamento apresentam-se como
um dos grandes desafios. 

Dentre os motivos mais
relevantes encontra-se a
prevenção de doenças crônicas
não transmissíveis , entretanto a
busca desenfreada pela estética,
faz com que encontramos um
aumento na população que
procura dietas para uma perda de
peso em curto espaço de tempo,
muitas vezes restritas, buscando
a diminuição das medidas
corporais e o corpo ideal (OBERT
J et al 2017).
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O aumento das medidas é característica redução natural
no gasto energético e estilo de vida mais sedentário. A
falta de atividade física e os hábitos nutricionais
parecem representar o principal fator de risco no
desenvolvimento da obesidade mundial.  A redução de
medidas associada ao processo de  emagrecimento, sua
forma mais natural e simples é a mais funcionante, mas
muitas vezes esquecida por “fórmulas mágicas” com
promessa de “milagres” na redução de peso rápido, o que
funciona muitas vezes no primeiro momento, mas com
efeitos rebote por não conseguir ser permanente por
muito tempo (SHALITIN & MORENO, 2018).

O emagrecimento saudável é realizado com
acompanhamento nutricional individualizado, composto
por todos os grupos de alimentos e prática de atividade
física. A consequência na adoção desses novos hábitos
que resultará em uma perda de peso saudável e
permanente, sendo prazeroso, promovendo saúde e bem
estar (OBERT J et al 2017).
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Segundo pesquisas do VIGITEL 2018, o
Brasil atinge a maior prevalência de
excesso de peso entre a população adulta.
Entre 2006 e 2018, o percentual cresceu
67,8% respectivamente. O excesso de peso
corporal afeta negativamente a qualidade
de vida do indivíduo. O aumento da taxa de
obesidade ocorre em crescentes níveis em
população com maior grau de pobreza e
menor nível de escolaridade. Podendo estar
associada uma maior acessibilidade em
alimentos com baixo custo e maior
densidade energética (BRASIL, 2019). 

O estilo de vida atual já está sendo caracterizado como fator que favorece um
ganho de peso e outros fatores que modificam os hábitos alimentares, sofrendo
uma influência no somatório das diversas alterações nos hábitos sociais.
Alimentos altamente energéticos são mais consumidos pela população,
alimentos que possuem baixo teor nutritivo, fácil absorção e menor saciedade,
essas características implicam com uma ingestão alimentar maior, levando ao
acúmulo de gordura e aumento de medidas corporais (SHALITIN & MORENO,
2018) 

O acúmulo de tecido adiposo, em quantidade maior que o normal, em
determinada região do corpo é caracterizada aumento das medidas corporais.
Esse aumento de gordura local é caracterizado tanto pelo aumento no número
de células (hiperplasia), quanto pelo tamanho destas células adiposas
(hipertrofia). As regiões de acúmulo dessa gordura podem ser variáveis, mas
classicamente armazenada primeiramente na região abdominal ou região
glútea. Esse aumento das medidas corporais está diretamente ligado à
interpretação da imagem corporal muitas vezes principal reclamação de
mulheres, na grande maioria, pela importância dada à imagem e a aparência
notórias nos dias atuais. Com todo esse contexto a procura de profissionais
especializados na área de emagrecimento e redução de medidas vem
aumentando consideravelmente e podemos comprovar que o tratamento
nutricional está totalmente associado na prevenção de doenças, promoção de
saúde e uma melhor qualidade de vida (SHALITIN & MORENO, 2018). 

O metabolismo é dependente de calorias para o seu corpo realizar atividades
fisiológicas, mas no processo do envelhecimento levará a diminuição de calorias
necessárias para manter o peso saudável, relacionado a redução da mobilidade
física. Comendo menos e fazendo exercícios à proporção em que os anos
passam, estaremos tomando providências para prevenir o aumento de peso e
consequentemente doenças associadas (RAYNOR et al 2016).



Nos anos 60, um cardiologista lançou a dieta low carb com o objetivo
de emagrecimento e controle de diabetes mellitus tipo 2. Esta dieta
foi caracterizada pela exclusão da alimentação, especialmente o
carboidrato simples, são eles: açúcares em geral e farinhas.
Dependendo da quantidade de carboidrato que será permitido, muitas
vezes é necessário restringir também alguns carboidratos complexos,
como: pães, arroz, macarrão. Uma dieta para ser considerada low carb
é definida ingestão < 200g/dia (CHO) sendo adequado 50g – 150g/dia
ou <40% de produção energética proveniente de carboidratos
(FEINMANN 2018).

A maior parte das calorias derivadas de uma alimentação saudável
vem dos carboidratos. Um planejamento low carb fundamenta a
redução das quantidades de carboidratos, com o objetivo de reverter
a utilização de proteínas e gorduras para produção energética
orgânica.  Os efeitos resultam uma redução insulínica e promove o
aumento da circulação de ácidos graxos, sendo utilizados na oxidação
e produtos de corpos cetônicos que são utilizados como fonte
energética em curto período de tempo, estimulando o organismo a
priorizar a oxidação lipídica e aumento do gasto energético sinérgico
a perda de peso (FEINMANN 2018).

Os alimentos permitidos, são especialmente fonte de proteínas e
gorduras. Dentre eles podemos destacar: ovos, frango, bacon, frutos
do mar, damasco, limão, kiwi, nozes, amêndoas, óleo de coco, café,
chás, condimentos in natura, azeite dentre outros. Os benefícios
associados à dieta low carb foram eficazes na perda de peso, controle
do perfil colesterolêmico, controle glicêmico e melhoria da saúde
cardiovascular, além de promover redução de tecido adiposo (BAKER
et al 2009).

DIETAS PARA
EMAGRECIMENTO
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Sendo considerado um novo
conceito de alimentação saudável, a
dieta plant based vem crescendo na
maioria da população global.  As
características dessa alimentação,
considerada por muitos um estilo de
vida é a ingestão predominante de
alimentos in natura ou
minimamente processados com a
diminuição de alimentos
industrializados e origem animal.
Alimentação muitas vezes
provenientes de plantas (STATON,
2013).

A adesão dessa alimentação pode
trazer diversos benefícios ao
organismo e a principal função
protetora proveniente de nutrientes,
tais como: ácidos graxos mono e
poli-insaturados, alimentos
antioxidantes, fibras, proteína
vegetal e vitaminas, promovendo
mais saúde e enfatizando alimentos
que previnem o desenvolvimento de
doenças crônicas. 

A oferta de fibras numa
alimentação que contém ingestão
de grãos, vegetais são ótimos para o
equilíbrio da saúde intestinal,
promovem a saciedade e auxiliam
no controle da ingestão alimentar
em quantidades adequadas sem
consumo exagerado, além do
fortalecimento do sistema imune
(SHANG et al 2020).

Então, vamos conhecer os alimentos
que compõem esse estilo de
alimentação e de vida e promove tanta
saúde? Dentro dos alimentos que são
permitidos, podemos destacar em geral:
frutas, legumes, amidos (batatas,
abóbora, batata doce), grão integrais,
gorduras saudáveis derivadas do
abacate, óleo de coco e azeite de oliva,
oleaginosas e sementes, leguminosas,
ervas e temperos, condimentos in
natura, café , chas, água, proteínas de
origem vegetal. Os benefícios vêm
sendo comprovados tanto na estética
como na prevenção de doenças
cardiovasculares, câncer, diabetes,
controle do colesterol, além da
promoção na perda de peso (TURNER
et al 2017).
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Um método de emagrecimento que
visa intercalar períodos de se
alimentar e períodos de jejum. É
caracterizado como objetivo
principal que o organismo utilize
os estoques de gordura como fonte
energética e com isso promova
uma redução do tecido adiposo e
consequentemente redução de
medidas corporais. Por se tratar de
uma estratégia para a diminuição
da frequência alimentar, podendo
ser total ou parcial da ingestão
calórica diária, podendo ser
realizada diariamente ou dias
intercalados semanalmente
(JOHNSTONE et al, 2015).

O jejum intermitente é muito
recorrido à indivíduos que buscam
a perda de peso, mas o método já
foi comprovado como controle e
oferta de benefícios metabólicos,
tais como: controle glicêmico e
lipídico, proteção cardiovascular,
melhora a sensibilidade hormonal e
até mesmo melhor qualidade de
vida pela diminuição do estresse
oxidativo.

JEJUM
INTERMITENTE (JI)
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Todo métodos de emagrecimento
rápido tem seus pós e contras, o JI
além de trazer benefícios a saúde
do organismo, também pode
apresentam sinais e sintomas de
fraqueza, dores de cabeça,
desmaios, náuseas e até mesmo
deficiência de nutrientes e
vitaminas, quando feito
radicalmente, podendo gerar
transtornos alimentares e até
mesmo à desnutrição
(PATTERSON et al 2017).
 
Em períodos chamados de “janela
de alimentação” podem ser ingerido
alimentos equilibrados e calculados
particularmente pelo nutricionista.
Fora esse período é permitido a
ingestão de líquidos de nula
caloria, como: café sem açúcar,
chás, água. Muitas vezes não
instruídos adequadamente e
realizam errado, não conseguindo
manter o método, desistindo muitas
vezes. Indicado em períodos de
alimentação a ingestão de
alimentos saudáveis e de boa
qualidade nutricionais, como:
legumes, verduras, frutas, proteínas
e carboidratos fontes de fibras e
energia (PATTERSON et al 2017)

DIETAS PARA
EMAGRECIMENTO



Alimentos conhecido como termogênicos são conhecidos como alimentos
que tem níveis de digestão mais lentamente e com isso fazem o organismo
produzir quantidades energéticas elevadas para o processo de digestão.
Todo alimento para ser digerido necessita que o corpo produza energia,
amentando com isso a temperatura corporal e aceleração do metabolismo,
favorecendo uma queima de gordura, pois induzem o metabolismo
trabalhar em ritmo acelerado e com isso existem alimentos que se
destacam nesse quesito, provedores de gasto energético elevado sendo
classificados alimentos termogênicos. Dentre esses alimentos
termogênicos, que auxiliam na perda de gordura podemos destacar os
principais: pimenta vermelha, chá verde, cafeína, canela, gengibre, dentre
outros (BENITES et al, 2010).

ALIMENTOS TERMOGÊNICOS
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Alimento rico em substância capsaicina
que favorece a quebra de moléculas
lipídicas e aumento a queima de tecido
gorduroso pelo aumento do
metabolismo, ainda pode ser utilizada
como prevenção no depósito de gordura
nas árterias, prevenindo doenças
cardiovasculares (SRINIVASAN, 2016).

Pimenta vermelha

Alimento utilizado no processo de
emagrecimento pelas propriedades
termogênicas, com funcionalidade na redução
na absorção de glicose, inibição a ação da
enzimática da amilase, responsável pela
digestão de carboidratos, além de aumentar o
metabolismo auxiliando na queima de gordura
e redução de peso (PRASANTH MI et al
2019).

Chá-verde



Podendo ser ingerido em várias
preparações, o alto poder termogênico do
gengibre é caracterizado pelo aumento do
metabolismo e promoção no processo de
emagrecimento, podendo ser ingerido em
molhos, utilizado para aromatizantes em
água, temperos, dentre outros
(EBRAHIMZADEH et al, 2018).
 
A quantidade recomendada é calculada
individualmente após uma avaliação e
necessidade nutricional, o que podemos
destacar é que o consumo exagerado
poderá ser prejudicial à saúde, podendo
gerar desconforto e desenvolvimento de
doenças. Importante ressaltar o consumo
equilibrado sempre associado à um
planejamento adequado para o seu
objetivo juntamente com prática de
atividades físicas promovendo um
equilíbrio saudável (BENITES et al, 2010).

Alimento caracterizado como
termogênico pela função na elevação
do metabolismo basal, pela presente de
minerais que auxiliam o processo de
emagrecimento. Sendo recomendado
ingerir (1 colher rasa) polvilhada em
frutas, iogurtes e outras preparações
(BARCELOUX DG, 2009).
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A microbiota intestinal tem
importante papel tanto na
prevenção e tratamento de doenças
e adequada suplementação de pré e
probióticos para manutenção
adequada no equilíbrio intestinal
necessário. O processo de
emagrecimento é dependente da
saúde do trato gastrointestinal. A
obesidade vem sendo estudada pela
associação de uma microbiota
intestinal saudável. A utilização de
probióticos é amplamente
investigada pela função importante
pelos efeitos do estresse oxidativo e
inflamatório do organismo, dentre
outros benefícios como: redução do
peso corporal, controle dos níveis de
glicose e triglicerídeos (DAVIS
,2016). 

PREBIÓTICOS E
PROBIÓTICOS
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Os probióticos (bactérias lácteas e
bifidobactérias) são classificados
como microrganismos vivos que
em recomendações adequadas
promovem saúde ao hospedeiro. 

Já os prebióticos (fibras,
oligossacarídeos) são classificados
grupo dos carboidratos não
digeríveis e tem como principal
função incentivar o hospedeiro a
promover seletividade e a
proliferação de bactérias
benéficas ao cólon (DAVIS 2016). 



A saúde da microbiota intestinal é um alvo desencadeador de doenças
metabólicas embora intervenções dietéticas possam contribuir para
uma modulação positiva, podendo trazer manutenção positivas aos
indivíduos com excesso de peso e obesidade. A administração de
tratamentos com pré e probióticos para a recuperação da saúde
intestinal, tem como principal objetivo uma seletividade do
crescimento e permanência de bactérias boas ao organismo, além de
promover melhora em alterações clínicas persistentes, como: diarreia,
alergias, doenças inflamatórias, na redução de citocinas inflamatórias
e diminuição do processo oxidativo, sendo responsável pela alteração
na expressão de genes e possível modificação na microbiota intestinal
auxiliando a perda de peso e integridade do trato gastrointestinal
(ARORA et al 2012).

PREBIÓTICOS E
PROBIÓTICOS
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Probióticos

Iogurtes, kefir, queijos gouda
ou cheddar), picles, azeitonas,
shoyu dentre outros. 

Prebióticos

Chicória, aspargos, cebola,
banana verde, aveia, cevada,
linhaça, grão de bico, lentilha.



RECOMENDAÇÕES
PARA UMA

ALIMENTAÇÃO
SAÚDAVEL

A sugestão do Guia Alimentar para
População Brasileira é o consumo de
alimentos in natura e
preferencialmente de origem vegetal,
uso dos processados apenas para
preparações e pequenas quantidades
e evitar o consumo dos alimentos
ultra processados. 

O uso de gorduras e óleos, açúcares e
sal sejam utilizados o dentro das
recomendações e o mínimo de
consumo. Ainda enfatiza que o
consumo de açúcares em bebidas
adoçadas que são consumidas em
exagero, devem ser evitadas
(BRASIL, 2014).

Uma alimentação para ser
considerada equilibrada é composta
por todos os grupos alimentares,
podendo ser divididos em lipídios
(20% a 30%), proteínas (15% a 20%) e
carboidratos (55% a 60%)
complementada por vitaminas e
minerais. A intervenção alimentar
tem como objetivo a melhora da
saúde sendo proveniente da melhora
das complicações associadas à perda
de peso. A alimentação e hábitos
saudáveis, prática de exercícios e
modificações comportamentais
devem estar incluídas em todo
processo de emagrecimento e
redução de medidas corporais
(ABESO, 2016). 15



RECEITAS
SAUDÁVEIS
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SALPICÃO

Ingredientes
½ couve flor
1 cenoura ralada
250g vagem picada
1 maçã em cubos
50g nozes 
2 colheres de creme de ricota
4 colheres de iogurte natural
½ peito de frango desfiado
½ suco de limão
1 dente de alho picado
Sal e pimenta do reino à gosto
Azeite de Oliva

Modo de preparo
Cozinhe o peito de frango com água e desfie. 
Enquanto isso cozinhe a couve flor e a vagem picada até ficar al dente (5
min).
Deixe esfriar e depois misture o restante dos ingredientes.
Tempere com sal e pimenta à gosto. 
Coloque no refratário e leve para gelar, Depois sirva!

1.
2.

3.
4.
5.
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3 berinjelas
250g de patinho moído
1 xícara de chá de molho de
tomate 
1 cebola
2 dentes de alho
1 colher de sopa de páprica 
Salsa e manjericão à gosto
Mussarela ou parmesão para
gratinar

LASANHA DE
BERINJELA

Ingredientes

Modo de preparo
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Cortar a berinjela em fatias finas e reservar em um refratário com água
gelada. 
Para o recheio: refogar a cebola e o alho no azeite até dourar. 
Adicionar o patinho moído, sal, páprica e a erva escolhida. 
Mexa até a carne ficar soltinha. 
Adicionar o molho de tomate e deixar ferver por 5 minutos e desligar o
fogo. 

1.

2.
3.
4.
5.

Faça uma camada de
berinjela, coloque uma
camada de recheio e outra
de berinjela até acabar, por
fim colocar mussarela por
cima e leve ao forno médio
para assar

Montagem



Misture a carne moída, o sal, o azeite, alho e salsinha à gosto. 
Forrar uma superfície lisa (tábua de cortar) com um plástico film PVC. 
Espalhar a carne temperada. 
Em cima da carne, distribuir a cenoura e o queijo em cubos finalizando com
azeitonas fatiadas.  
Coloque o recheio, enrole e aperte as pontas enquanto faz a retirada do
plástico. Logo após é só colocar para assar no forno por ± 30 min, virando
no meio do tempo para assar dos dois lados.

1.
2.
3.
4.

5.

500g de carne moída
2 dentes de alho amassado
1 fio de azeite de oliva
Sal e pimenta à gosto
2 cenouras cozida em cubos
6 azeitonas fatiadas
50g de mussarela 
Salsinha à gosto

ROCAMBOLE DE
CARNE RECHEADO

Ingredientes

Modo de preparo
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MACARRÃO DE
ABOBRINHA

Cortar o frango em cubos
pequenos e refogue com azeite
em uma frigideira.
 Higienizar a casca da
abobrinha, ralar grosso e
refogue em uma frigideira por 5
minutos com um pouquinho de
azeite, adicione o alho e cebola. 
Finalize misturando os
ingredientes, coloque em um
refratário e sirva

1.

2.

3.

1 unidade abobrinha 
½ peito de frango cortado
em cubos 
Azeite de oliva; 
3 colheres (sopa) creme de
ricota
1 cebola grande picada; 
1 dente de alho picado; 
100g de queijo parmesão
ralado
Sal, pimenta e salsinha a
gosto;

Ingredientes Modo de preparo
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CREPIOCA

Misturar todos os ingredientes
em uma tigela pequena, batendo
bem os ovos   até ficar tudo
uniforme.
Despejar em uma frigideira
untada com azeite ou manteiga
e dourar dos dois lados. 
Se desejar, adicione recheios
com queijo, frango, carnes ou
peixes e vegetais.

1.

2.

3.

2 ovos 
1 colher de sopa de farinha
de tapioca
Orégano e pitada de sal

Ingredientes

Modo de preparo
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A redução de medidas não é apenas recorrente aos tratamentos
estéticos, cremes e cintas modeladoras. A alimentação é essencial,
pois aliada a estética trazem benefícios à saúde. Um planejamento
dietético personalizado vai auxiliar na ação anti-inflamatória,
evitando um acúmulo de gordura corporal total ou localizada,
melhorando a disposição para realização de atividades, o que
dificulta o processo de armazenamento do tecido adiposo, que
provoca o aumento da composição corporal. 

O consumo de gorduras deve ser controlado e alimentação rica em
frutas, legumes, verduras, carboidratos complexos, preferencialmente
alimentos integrais e atenção no consumo de açúcares e sódio.
Seguindo orientações conseguimos obter uma redução das medidas
corporais e benefícios na saúde e qualidade de vida. 

Não há orientações definitivas para a redução das medidas corporais,
mas associações de hábitos podem promover benefícios a todo
organismo.

22
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