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No manejo da obesidade ?
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The main requirement of a dietary approach to weight loss is that total energy 

intake should be less than energy expenditure.

https://pathways.nice.org.uk/pathways/obesity#supporting-information-container-supporting-information-energy-intake
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The main requirement of a dietary approach to weight loss is that total energy 

intake should be less than energy expenditure.

Diets that have a 600 kcal/day deficit or that reduce calories by lowering the fat 

content (low-fat diets), in combination with expert support and intensive follow-up, 

are recommended for sustainable weight loss.

https://pathways.nice.org.uk/pathways/obesity#supporting-information-container-supporting-information-energy-intake




Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate

Diet on 12-Month Weight Loss in

Overweight Adults and the Association

With Genotype Pattern or Insulin

Secretion

The DIETFITS Randomized Clinical Trial

JAMA 2018

Nenhuma diferença

em redução de peso

após 12 meses,

mesmo corrigindo

para fatores como

genótipo ou

insulinemia



A densidade energética da dieta é o único fator 

determinante da perda ou ganho de peso



Alguma dieta tem 

vantagens adicionais à 

perda de peso?



● Desfechos metabólicos e cardiovasculares 

favoráveis no médio prazo.

● Não implicam carências nutricionais

● Adaptáveis a diferentes culturas

● Dispendiosas?

MED DASH

BAL
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As várias “pirâmides alimentares” propõem 45-65% do VCT provenientes de carboidratos, no máximo 

30% provenientes de gorduras e o restante, proteínas.
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As várias “pirâmides alimentares” propõem 45-65% do VCT provenientes de carboidratos, no máximo 

30% provenientes de gorduras e o restante, proteínas.

45-65% do VCT proveniente de CHO

Até 30% do VCT proveniente de gorduras

5 a 25%  do VCT proveniente de 

proteínas

Na obesidade, reduzir 500 a 

600 kcal do VCT usual















Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em 

pequenas quantidades ao temperar e cozinhar 

alimentos e criar preparações culinárias.

Faça de alimentos in natura ou minimamente 

processados a base de sua alimentação. 

Limite o uso de alimentos processados, 

consumindo-os, em pequenas quantidades, 

como ingredientes de preparações culinárias 

ou como parte de refeições baseadas em 

alimentos in natura ou minimamente 

processados.

Evite alimentos ultraprocessados



“O segredo da saúde para a mente e o corpo é

não lamentar o passado, não se preocupar

com o futuro e não antecipar problemas, e

viver o momento presente de forma sábia e

sincera”.

As melhores evidências disponíveis
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