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Consumo de carboidratos

1. Muito baixo teor de carboidratos (<10% de carboidratos) ou 20 - 50 g / dia

2. Baixo teor de carboidratos (<26% de carboidratos) ou <130 g / dia

3. Carboidrato moderado (26% - 44% de carboidratos)

4. Alto teor de carboidratos (45% ou mais de carboidratos)

NOAKES, T. D.; WINDT, J. Evidence that supports the prescription of low-carbohydrate high-fat diets: a narrative review. BMJ, Sports Med, November 2016.
CABO, R. de; MATTSON, M. P. Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. Th e new england journal o f medicine, Massachusetts Medical Society., December 2019.

Jejum intermitente
1. Jejum em dias alternados
2. Jejum intermitente 5:2
3. Alimentação diária com restrição de tempo
➢ Prática de limitar a ingesta diária de caloria a uma janela de tempo geralmente de 6 a 12h por dia 



• A partir da década de 1960, as dietas cetogênicas de muito baixo carboidrato (VLCKD) tornaram-se
mais comumente conhecidas como métodos de tratamento da obesidade.

PAOLI, A. et al. Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets. European Journal of Clinical Nutrition, MacMillan, p. 1 – 8, May 2013.
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O efeito de perda de peso do VLCKD parece ser causado por vários 
fatores:

• Redução do apetite devido à maior saciedade das proteínas, efeitos
sobre os hormônios do controle do apetite e uma possível ação
supressora de apetite direta dos KBs;

• Redução da lipogênese e aumento da lipólise;

• Redução do quociente respiratório de repouso e, portanto, maior
eficiência metabólica no consumo de gorduras;

• Aumento dos custos metabólicos da gliconeogênese e do efeito térmico
das proteínas;
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• Máximo de 50 g de carboidratos por dia para induzir e manter a cetose;

• As recomendações de proteínas permanecem entre 1 e 1,5 g / kg por
dia para manter o balanço de nitrogênio positivo e a massa muscular
magra;

• A proporção mais recomendada é a de 4:1 (gorduras/proteínas e
carboidratos), mas pode-se usar proporções como 5:1, 3:1 e 2:1;

• A gordura é considerada macro-nutriente cetogênico, carboidratos são
anti-cetogênicos e proteínas são utilizadas devido a sua função
estrutural;
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Caso clínico

• Feminino, 35 anos, sem comorbidades, história de obesidade prévia 
com consequente mudança de estilo de vida. Relata dificuldade em 
seguir com a perda de peso, tendo experimentado diversos tipos de 
dietas sem sucesso, encontrando-se “estagnada”. No momento, ativa 
– pratica musculação 3 a 4 x/semana (média 30 minutos). 

Pprévio: 85 kg 
Patual: 75 kg
Alt: 1,60 m

IMC: 29,2 kg/m2



Plano nutricional

Macronutrientes Quantidade Percentual

Caloria 640 – 650 kcal 

Carboidratos 13 – 14,5 g 8 – 9%

Proteínas 67 – 76 g 40 – 47% 

Lipídios 31 – 38 g 45 – 51%

Calculado a partir do aplicativo Fatsecret

Plano de 3 refeições, sendo:
➢ Café-da-manhã às 8 – 9 h; 
➢ Almoço às 12h;
➢ Lanche da tarde às 17h.



Cardápio montado a partir do aplicativo Fatsecret
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