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RESUMO 

Apresentaremos neste artigo, um pouco das dietas aderidas por grande parte da 

população e suas consequências no organismo por não serem geralmente 

individualizadas. Os temas a ser discutido foram às dietas restritivas e dietas 

balanceadas presentes no cotidiano. Por fim, analisamos a solução mais cabível 

para estes casos por meio de estudos científicos para trazer os benefícios e 

informação à sociedade. 

Palavras-chave: Dieta. Restritiva. Balanceada. Solução. Sociedade. 

 

ABSTRACT 

We present here, a bit of diets adopted by much of the population and its 

consequences in the body because they are not generally individualized. The 

subjects to be discussed were the restrictive diets and balanced diets present in 

everyday life. Finally, we analyze the most appropriate solution for these cases 

through scientific studies to bring the benefits and information society. 

Keywords: Diet. Restrictive. Balanced. Solution. Society. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando expressamos o termo “dieta”, logo associamos este a uma restrição 

alimentar e, ou doenças, porém em nem todos os casos há esta associação. Dieta é 

o conjunto de todos os alimentos ingeridos por um individuo ou uma população 

diariamente.                                                                
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Uma dieta não requerer ser necessariamente hipocalórica, ou seja, uma 

alimentação com poucas calorias. Ela depende do objetivo do individuo, e deve ser 

feita com acompanhamento de um profissional capacitado na área visando a 

promoção e manutenção saúde e não somente a perda de peso. 

Assim, um conjunto de alimentos que fornece nutrientes necessários e 

quantidades de energia para a manutenção da saúde e desenvolvimento do 

organismo pode ser considerado uma dieta equilibrada. 

O comportamento do homem frente aos alimentos tem inicio na infância onde os 

estes são apresentados à criança. É de suma importância que desde este momento 

haja uma alimentação equilibrada e uma saudável qualidade de vida. “A promoção 

de hábitos e práticas alimentares têm inícios na infância com o aleitamento materno, 

e no decorrer da vida, consolida-se em busca de uma qualidade de vida saudável”. 

(PHILIPPHI, 2004 apud PHILIPPHI, 2008, p. 3) 

Geralmente, quando possuem um objetivo, os indivíduos em um todo, 

procuram dietas com resultados espontâneos principalmente em relação a perda de 

peso. Buscam assim, sem ajuda de um profissional, uma dieta coletiva e sem 

especificações de individualidades o que pode ser maléficas às saúde e retomam o 

ganho de peso. 

 

 

1 DIETAS RESTRITIVAS 

 

Com mudanças no padrão alimentar da população atualmente, diminuiu-se o 

número de casos de desnutrição e aumentou-se o número de casos de obesidade. 

Uma dieta inadequada que não supre as quantidades de nutrientes necessários para 

o bom funcionamento do organismo acarreta em um prejuízo à saúde. 

A diminuição do sobrepeso em indivíduos obesos está associada à 

diminuição de casos de diabetes mellitus tipo II, doença crônica não transmissível.  

 

 

A obesidade é considerada doença crônica de caráter multifatorial, 

bem como fator de risco para ocorrência de várias outras doenças 

crônicas. Fatores ambientais e estilos de vida não saudáveis, como 

hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, desempenham um 
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papel preponderante na ocorrência dessa enfermidade. (VIGGITEL, 

2007, p. 33) 

 

 

 Dentre as estratégias de emagrecimento utilizadas com maior frequência 

estão os exercícios físicos e as dietas. As dietas normalmente apresentam uma 

restrição energética, ou seja, doces, óleos e gorduras e principalmente carboidratos 

que são a principal fonte de energia organismo. 

As dietas da moda, são geralmente restritas e visam um emagrecimento 

rápido com dietas de pouquíssimas calorias e sem esforço algum, o que é muito 

atrativo, mas não são a solução para o combate da obesidade. O problema disso é 

que estas dietas não são feitas individualmente atendendo aos padrões nutricionais 

de acordo com as necessidades de cada ser o que pode acarretar em uma perda de 

peso rápida demais e um aumento do peso respectivamente por não haver uma 

reeducação alimentar. 

 

 

1.1 Dieta da proteína  

 

A dieta da proteína também conhecida como dieta Atkins é uma das inúmeras 

dietas restritivas encontradas na mídia. Como as demais, visa um emagrecimento 

rápido e ganho de massa magra.  

Consiste em uma dieta com liberação do da ingestão de proteínas e lipídios 

presentes em grande maioria em ovos e carnes, principalmente vermelha e restrição 

de todo tipo de carboidratos como massas, pães, açúcares e até frutas. É 

constituída de três fases: a primeira com excesso de perda de peso, a segunda com 

a permanência de peso e a terceira com a manutenção do peso atingido.  

Por ser radical no consumo de carboidratos, principal fonte de energia do 

corpo vinda dos alimentos há uma presença notável de perda de peso. Mas além da 

limitação deste macronutriente, há limitações de vitaminas e minerais e fibras 

provenientes de frutas e verduras quase inexistentes nesta. 

Segundo a RDA (Recommended Dietary Allowances) a ingestão diária 

recomendada de proteínas é de 0,8g/kg de peso corporal por dia. Embora haja 

evidencias favoráveis da dieta da proteína em relação a perda de peso, existem 
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também efeitos colaterais com excesso da mesma. O excesso da ingestão desta 

caracteriza por efeitos na função renal, onde há uma maior excreção de cálcio pela 

urina. 

Em longo prazo, a dieta das proteínas pode causar sérios riscos à saúde, por 

não haver preocupação com uma reeducação alimentar e uma a ingestão de 

alimentos saudáveis e o aumento de consumo de lipídios pode em uma 

hipercolesterolemia. 

 

 

2 DIETAS BALANCEADAS 

 

Uma dieta balanceada ou equilibrada é aquela que fornece ao organismo 

todos os nutrientes necessários que nosso corpo precisa para um bom 

funcionamento, ofertando micronutrientes e macronutrientes em quantidades 

adequadas que são  essenciais para o equilíbrio dos processos vitais do organismo. 

O mais importe é que a dieta forneça os nutrientes sem perda ou ganho de 

peso mantendo o indivíduo saudável, deve ser sempre acompanhada por um 

profissional, principalmente se o paciente depende da dieta para recuperação da 

saúde. 

 

 

Pessoas que comem os alimentos certos comem o que querem e 

permanecem em volta do peso ideal. A experiência normal enquanto 

envelhecemos, porém, é descobrir que não podemos adotar a dieta 

espantosamente antinatural do mundo moderno e permanecer esbeltos e 

sadios.(ATKINS,1977, p. 20) 

 

 

Recomenda-se alimentos principalmente in natura ou minimamente 

processados e que contenha pelo menos cinco cores na dieta diária, para 

proporcionar todas as vitaminas e minerais que o corpo precisa diariamente.  

 

 

Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande 

variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base para 
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uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, 

culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar 

socialmente e ambientalmente sustentável.(BRASIL, 2014, p.26) 

 

 

É necessário que se evite produtos processados e ultra processados, ou seja, 

que possuem a adição de sal ou açúcar em um alimento em seu estado natural ou 

em um alimento minimamente processado e alimentos que contenham mais de 

cinco ingredientes em sua tabela nutricional respectivamente. 

 

 

2.1 Dieta Ayurveda 

 

A dieta ayurveda surgiu há aproximadamente 2.000 anos a.C.. Possui origem 

indiana é classificada como uma dieta medicinal que busca o equilíbrio do corpo e 

da mente. Os alimentos introduzidos nesta dieta são aqueles que ajudam na 

desintoxicação do organismo, com o bom funcionamento dos ruins e do fígado as 

toxinas serão filtradas e assim o equilíbrio será alcançado. 

Consiste em seis sabores; doce, amargo, salgado, azedo, picante e 

adstringente. Cada sabor tem sua dosha, o consumo deve ser equilibrado para que 

alcance seus objetivos na dieta que é a queima de gorduras de maneira eficiente e 

saudável. “Deve-se obter conhecimento quanto ao comer beber e vestir-se, de 

maneira que seja preservada a saúde. A enfermidade é motivada pela violação das 

leis da saúde [...]” (WHITE, 2007, P. 22) 

Por ser uma dieta medicinal a dosha é encontrada de acordo com o estado 

físico do paciente, através de um questionário específico ou um exame de pulso. As 

doshas são classificadas em Vatta, Pitta e Kapha. 

Os temperos são a eficiência da dieta ayurvedica, eles são utilizados para 

diferenciar a maneira de preparo das refeições e orientar as escolhas das doshas 

que também são baseados nos 5 elementos, justificando assim a origem da dieta. 

A dosha Vata tem como seu elemento o ar. Os indivíduos que possuem essa 

dosha dominante tendem a sofrer de inchaço e constipação, se resfriam facilmente 

além de terem insônia, fadiga e problemas intestinais. Geralmente são pessoas 

magras de expressão melancólica e tem facilidade em aprender. Indica-se que não 
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consumam alimentos amargo, recomenda-se que ao invés de saladas frias se 

consuma sopas quentes. 

A dosha Pitta tem como seu elemento o fogo. Os indivíduos que possuem 

essa dosha são facilmente irritáveis, tem pele sensível com aparência avermelhada, 

além de serem tendenciosos a acnes, dificilmente sentem frio e tem o apetite 

elevado. Devem evitar temperos fortes para pessoas com predominância nesta 

dosha, e  recomenda-se que optem por refeições frias, alimentos crus e saladas. 

A dosha Kapha possui como elemento terra e água. É caracterizada por 

individuos normalmente obesos porém calmos e geralmente costumam pular 

algumas refeições com facilidade. Deve-se evitar para indivíduos com 

predominância nesta dosha a ingestão de doces e alimentos pesados, por 

possuírem um processo de digestão lento, verduras e legumes levemente cozidos 

ao vapor e alimentos ricos em fibra é o que se recomenda. 

A dieta ayurveda é natural feita de acordo com as estações do ano, não deve 

ser seguida por muito tempo, as restrições visam retardar a intoxicação e a 

acidificação, que resultam na oxidação das células ocasionando assim o 

envelhecimento precoce das células. 

 

 

2.2 Dieta Mediterrânea 

 

A dieta mediterrânea tem como base hábitos alimentares de regiões 

banhadas pelo mar mediterrâneo. O cardápio contém gorduras de qualidade como 

as do peixe, azeite, proteínas vegetais e alimentos abundantes na região, acredita-

se ser uma dieta eficaz pelo consumo da gordura que traz saciedade não sendo 

necessário se alimentar em grandes porções. 

O privilégio de alimentos frescos in natura é uma das características dessa 

dieta, descartando assim os alimentos industrializados e eliminando uma série de 

produtos químicos além do sal consumido através dos mesmos. 

O vinho é uma bebida recomendada, porém sem exageros, deve ser ingerido 

uma taça sempre como acompanhamento das refeições, os alimentos que devem 

ser consumidos são os de origem vegetal além de laticínios, o frango e a carne 

vermelha devem ser consumidos de maneira moderada e recomenda-se o consumo 

de peixes de 2 a 3 vezes por semana. 
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A dieta mediterrânea propõe em média perca de 2 a 5 quilos variando de 

acordo com a idade, sexo e pratica de atividade física, basicamente ela induz o 

consumo de produtos naturais que são saudáveis e melhoram a saúde. Não existe 

restrições quanto esta dieta apenas na moderação da quantidade de vinho ingerida. 

Entre os beneficiamentos desta dieta estão a maior expectativa de vida, pela 

quantidade de óleos de boa qualidade ingeridos e menores chances de doenças 

cardiovasculares. Além de ser uma dieta, é um modo de vida com hábitos 

alimentares saudáveis. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Infelizmente, ainda não há estudos totalmente concretos sobre as 

consequência da diminuição severa ou restrição de um macronutriente na 

alimentação. 

As dietas são vistas como meio de perca de peso rápido. Porém, esquece-se 

que a saúde de um indivíduo deve ser colocada em primeiro lugar. Muitas pessoas 

optam por seguir dietas que não estão adequadas com sua saúde física ou mental. 

“Para ter uma vida saudável, não basta uma dieta equilibrada ou a prática de 

exercícios físicos. É preciso um conjunto de atitudes realmente 

benéficas.”(MACHADO,1996, p.75). 

É necessário que se procure um profissional ao qual vai avaliar a situação 

física e de acordo com o resultado ele o direcionará a uma reeducação alimentar 

adequada. 
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