
 

Ingestão de Carboidratos, Saúde e Emagrecimento. 
 
A redução de ingestão de carboidratos é uma excelente opção para obter todos os nutrientes que necessitamos, 
reduzir o apetite e gerar reduções de peso. Nos últimos anos, as autoridades de saúde têm recomendado a utilização 
de dietas com restrição calórica e baixa quantidade de gorduras. A questão é este tipo de dieta na realidade não 
funciona e mesmo quando as pessoas conseguem cumpri-las, os resultados não são bons. 
 
Estudos mostram que dietas com redução na quantidade de carboidratos [lowcarb] são efetivas para reduzirem o 
apetite e fazem as pessoas comerem menos calorias e perder peso praticamente sem esforço. Nos estudos onde 
foram comparadas as dietas lowcarb e dietas com redução de quantidade de gorduras [lowfat], os pesquisadores 
precisavam restringir as calorias ingeridas nos grupos de dietas lowfat para atingirem algum resultado comparável, 
mas mesmo assim os grupos de dietas lowcarb mostraram melhores resultado. 
 
Dietas lowcarb também têm benefícios que vão muito além da simples perda de peso. Elas reduzem a glicose no 
sangue, a pressão arterial e os triglicerídeos. Eles elevam o colesterol HDL e melhoraram o padrão de colesterol LDL. 
As dietas lowcarb causam mais perda de peso e melhoram a saúde de forma muito mais efetiva do que as dietas de 
restrição calórica e dietas lowcarb. 
 

Qual sua necessidade de carboidratos? 
 
A quantidade ideal de carboidratos em uma dieta vai depender de fatores como idade, sexo, composição corporal, 
níveis de atividade, preferência pessoal, cultura alimentar e saúde metabólica.  
 
Pessoas que são fisicamente ativas e que possuem maior quantidade de massa muscular podem tolerar muito mais 
carboidratos do que as pessoas que são sedentárias. Isso vale principalmente para aqueles que fazem exercícios 
intervalados de alta intensidade, ou levantamento de pesos. 
 
A saúde metabólica também é um fator muito importante, quando as pessoas têm a síndrome metabólica, tornam-
se obesos ou são diabéticos (tipo II). As pessoas que se enquadram nessa categoria não podem tolerar a mesma 
quantidade de carboidratos, como aqueles que são saudáveis. Alguns cientistas costumam dizer que estas pessoas 
possuem problemas de "intolerância aos carboidratos." 
 

Orientações que funcionam em 90% das vezes 
 
Se você simplesmente remover as fontes de carboidratos insalubres de sua dieta, trigo (incluindo trigo integral) e 
alimentos com açúcar adicionado, então você estará no caminho para a melhoria da saúde. Para saber mais sobre os 
grãos clique aqui. No entanto, para aproveitar os benefícios metabólicos completos de uma dieta com restrição de 
carboidratos, você também precisa restringir outras fontes de carboidratos. Mesmo que não haja nenhum artigo 
científico que explique exatamente como combinar a ingestão de carboidratos para as necessidades individuais, a 
seguir você encontrará orientações que podem ser muito eficaz. 
 

100-150 gramas por dia 
 
Esta é uma ingestão de carboidratos adequada para as pessoas que são magras, ativas e somente querem manter a 
saúde e o peso. É muito possível perder peso com esta ingestão de carboidratos, mas pode exigir controle da 
quantidade calorias e/ou as porções. Para atingir essa quantidade de carboidratos você pode ingerir: 

 Comer comida de verdade (para saber mais clique aqui) 

 Todos os vegetais que você pode imaginar. 

 3 ou mais frutas por dia. 

 Alguma quantidade, sem exageros, de amidos saudáveis, como batatas, batatas doces e grãos saudáveis 
como arroz e aveia. 
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50-100 gramas por dia 
 
Esta quantidade de carboidratos é bastante adequada se você quer perder peso sem esforço e ao mesmo tempo 
mantem alguns carboidratos na sua dieta. Para as pessoas que são mais sensíveis aos carboidratos estas quantidades 
podem ser adequadas para a manutenção do peso. Para atingir essa quantidade de carboidratos você pode ingerir: 

 Comer comida de verdade (para saber mais clique aqui) 

 Todos os vegetais que você pode imaginar. 

 Não mais do que 2frutas por dia. 

 Quantidades mínimas de amidos saudáveis, como batatas, batatas doces e grãos saudáveis como arroz e 
aveia. 

 

20-50 gramas por dia 
 
Esta é o intervalo ideal para pessoas que precisam perder peso rapidamente, que possuem algum problema 
metabólico, são obesas ou têm diabetes. Quando você ingere menos de 50 gramas por dia, o seu corpo vai entrar 
em cetose, um estado fisiológico onde o fornecimento de energia para o cérebro ocorre através dos chamados 
corpos cetônicos. Isso irá saciar de forma significativa seu apetite e fazer você perder peso. Para atingir essa 
quantidade de carboidratos você pode ingerir: 

 Comer comida de verdade (para saber mais clique aqui) 

 A abundância de vegetais com quantidade reduzida de carboidratos (lista a seguir). 

 1 fruta por dia, de preferências as frutas vermelhas. 

 Alguns carboidratos encontrados em alimentos como abacate, nozes e sementes. 
 
É importante frisar que dieta restrita em carboidratos não é uma dieta “sem” carboidratos. Há espaço para a 
abundância de vegetais com quantidades reduzidas de carboidrato.  
 

Lista de vegetais com quantidade reduzida de carboidratos 
 

 Abacate 

 Abóbora 

 Acelga 

 Amêndoas 

 Aipo 

 Alcachofra 

 Alface 

 Alfafa 

 Algas  

 Alho-poró 

 Aspargo 

 Berinjela 

 Brócolis 

 Brotos de bambu 

 Castanhas 

 Cebolas 

 Cenouras 

 Cogumelos 

 Couve 

 Couve-Flor 

 Erva-doce 

 Ervas [salsa, coentro, manjericão, alecrim, tomilho e outras] 

 Ervilhas  

 Espinafre 

 Feijão verde e feijão-manteiga 
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 Nabos 

 Nozes 

 Pepinos [ou pickles sem adição de açúcar] 

 Pimentas 

 Pimentões 

 Quiabo 

 Rabanetes 

 Radichi 

 Repolho [ou chucrute] 

 Tomates 
 

Carboidratos Saudáveis 
 
Uma dieta baixa em carboidratos não é destinada somente para as pessoas que querem perder peso, também é 
indicada para aqueles que querem melhorar a sua saúde. Por esta razão, deve basear-se em alimentos in natura e 
minimamente processados e fontes de carboidratos saudáveis. 
 
Se você quer melhorar sua saúde, escolha alimentos como carnes, peixes, ovos, legumes, nozes, gorduras saudáveis 
e produtos lácteos ricos em gordura. Escolha fontes de carboidratos que incluem fibra. Se você prefere uma ingestão 
de carboidratos entre 100-150 gramas por dia opte por fontes de amido não refinados, como batata, batata doce, 
aveia, arroz e outros grãos sem glúten. A adição de açúcar e trigo são opções que podem ser ruins para algumas 
pessoas fazendo com que alimentos com estas substâncias devam ser evitados e ingeridos somente em ocasiões 
especiais. 
 
Para saber mais sobre a gordura natural dos alimentos clique aqui. 
 

Você vai transformar seu corpo em um “queimador de gordura” 
 
Dietas de baixo carboidrato reduzem significativamente os seus níveis sanguíneos de insulina, um hormônio que leva 
a glicose [originada pela digestão dos carboidratos] para as células e também armazena gordura. Muitos 
especialistas acreditam que a razão pela qual as dietas lowcarb funcionam tão bem, é que elas reduzem os níveis de 
insulina. 
 
A insulina também faz com que os rins retenham sódio, fazendo com que as dietas ricas em carboidratos causem 
retenção de líquidos. Em dietas lowcarb os níveis de insulina são reduzidos e dessa forma os rins podem eliminar o 
excesso de líquidos. Nos primeiros dias de uma dieta lowcarb é possível que as pessoas percam cerca de 2,5 a 5kg 
por esse motivo. A perda de peso vai abrandar depois da primeira semana, mas desta vez o peso perdido será 
proveniente de suas reservas de gordura. 
 
As dietas low-carb podem gerar reduções significativas de gordura corporal, ao mesmo tempo em que proporcionam 
ganhos de massa muscular. Elas também são particularmente eficazes em reduzir a gordura visceral, que esta 
associada com diversas doenças. 
 

“Gripe lowcarb” 
 
As pessoas que iniciam uma dieta lowcarb precisam passar por um período de adaptação, aonde seu corpo irá se 
adaptar a utilizar a gordura com fonte de energia ao invés dos carboidratos. Isso faz com que alguns experimentem 
diminuição da capacidade cognitiva, fazendo com que elas não consigam “pensar direito” e se sintam “mentalmente 
fracas”, este período é chamado de "gripe low-carb" e geralmente passa dentro de alguns dias. Após esta fase inicial 
são comuns os relatos de “mais energia” do que antes, sem períodos de “falta da energia”, que são comuns em 
dietas lowfat. Neste período de “gripe lowcarb” ingerir um pouco mais de gordura e de sódio pode ajudar. 
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Exemplo de Cardápio 
 
Dia 1 

 Café da manhã: Iogurte natural integral sem açúcar com frutas e um punhado de amêndoas. 

 Almoço: Salmão na manteiga e salada. 

 Jantar: Bife de carne e legumes cozidos. 
 
Dia 2 

 Café da manhã: Ovos e vegetais, fritos na manteiga ou óleo de coco. 

 Almoço: Salada de camarão com azeite de oliva. 

 Jantar: Frango grelhado com legumes. 
 
Dia 3 

 Café da manhã: Frutas vermelhas no leite de coco com amêndoas e proteína em pó [sem carboidratos]. 

 Almoço: Omelete com vários vegetais, fritas em manteiga ou óleo de coco. 

 Jantar: Bife e legumes. 
 
Dia 4 

 Café da manhã: Bacon e ovos. 

 Almoço: Salada de frango com de azeite de oliva. 

 Jantar: Costela de porco com legumes. 
 
Dia 5 

 Café da manhã: Frutas vermelhas no leite de coco com amêndoas e proteína em pó [sem carboidratos]. 

 Almoço: Frango grelhado com espinafre. 

 Jantar: Omelete com vários legumes. 
 
Dia 6 

 Café da manhã: Iogurte natural integral sem açúcar com frutas e um punhado de amêndoas. 

 Almoço: Churrasco sem pão e salada. 

 Jantar: Salada de atum com azeite de oliva. 
 
Observação: Estes exemplos de cardápios são ideais para as pessoas que desejam perder peso, controlar a 
resistência à insulina ou ainda são diabéticos. Você ainda pode Incluir uma grande variedade de vegetais, legumes e 
uma fruta por dia. Se você é saudável, magro e ativo, ainda é possível adicionar alguns tubérculos como a batata e 
batata-doce, bem como alguns grãos saudáveis como arroz e aveia [sem contaminação por glúten]. 
 


