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1 RESUMO 

A dieta cetogênica clássica (DC), constituída por alta qualidade de lipídios, 

baixa teor de carboidratos e baixo ou normal nível de proteína tem sido indicada 

como uma abordagem neuroprotetora na aplicação de doenças metabólicas, 

oncológicas e neurodegenerativas e transtornos psiquiátricos.  Modificações da DC, 

como a Dieta de Atkins, têm sido adotadas por leigos e profissionais como 

dietoterapia no caso de patologias como sobrepeso, obesidade e suas 

complicações, devido a promoção rápida da perda de peso. Alterações bioquímicas 

como acidose metabólica, além de aspectos secundários a imediatos têm sido 

relatados na introdução dessas dietas, estabelecendo uma polêmica sobre os efeitos 

benéficos e adversos das mesmas. Este trabalho de revisão tem como objetivo 

relatar os mecanismos de ação das DCs e suas implicações na saúde do indivíduo. 

2 INTRODUÇÃO 

 Os meios de comunicação exercem grande influência com relação aos 

padrões de beleza e divulgam dietas altamente restritivas que podem trazer 

resultados imediatos com relação à perda de peso, sem portanto alertar sobre as 

implicações metabólicas dessas dietas no organismo, (LIMA  et al, 2010). 

Entre as dietas com alterações nas proporções de macro nutrientes, estão as 

DCs, composta por alto índice de lipídios, quantidade moderada ou normal de 

proteínas e baixíssimo ou nenhum teor de carboidratos. A DC foi introduzida 

primeiramente em 1921 para tratamento de pacientes com epilepsia e atualmente 

tem seu papel estabelecido no tratamento da deficiência da piruvato desidrogenase, 

no déficit do transportador de glicose GLUT-1, (BOWEN et al, 2007), no tratamento 

de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral 

amiotrófica, bem como novos estudos indicam sua utilização em doenças 

metabólicas como câncer e traumatismos pelo seu efeito protetor em tecidos com 

risco de morte celular, (DANIAL et al, 2013). 

Embora a DC tenha uma base de requerimentos de carboidratos, proteínas e 

lipídios, não há uma dieta única nem tampouco uma recomendação específica para 

os diferentes tratamentos, devendo a mesma ser ajustada na avaliação de cada 

indivíduo, (VILLARES, 2012). 



Vários tipos de DC surgiram nos últimos anos entre as quais podemos 

destacar, a Dieta de Atkins modificada, desenvolvida pelo médico Dr. Robert C. 

Atkins na década de 70, (NAKAHARADA, 2008). A mesma passou a ser aplicada no 

tratamento da obesidade e diminuição do sobrepeso, aparentando muitos benefícios 

como uma perda rápida de peso e a manutenção do mesmo sem fome, 

(STRINGHINI et al, 2007).  O desejo de imediatismo por parte da população mundial 

com relação a perda de peso, provoca uma adesão em massa a esse tipo de dieta, 

sem conhecimento real sobre sua eficácia, o que torna relevante uma revisão da 

literatura científica sobre os mecanismos metabólicos implicações das DCs na saúde 

do indivíduo. 

3 OBJETIVO 

Esse projeto de iniciação científica tem como objetivo pesquisar literatura 

científica, a fim de atualizar informações sobre os diferentes tipos de DCs, suas 

indicações, mecanismos metabólicos, elucidando as implicações positivas e/ou 

negativas dessas dietas na saúde do indivíduo.  

4 METODOLOGIA 

 Pesquisa bibliográfica utilizando as bases de dados: Bireme, Medline, Scielo, 

Dedalus e VPNUSPNet, onde as palavras chaves utilizadas foram: dieta cetogênica, 

metabolismo, dietas da moda, mecanismo de ação, Atkins 

5 DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos anos a utilização das DCs têm sido na aplicação de doenças 

metabólicas, oncológicas e neurodegenerativas. Alguns efeitos indesejáveis foram 

observados como acidose metabólica, hipoglicemia, alterações nas concentrações 

lipídicas no sangue, alterações cardíacas, renal, no metabolismo ósseo, 

inadequação nutricional e preocupação sobre a função imunológica, (VILLARES, 

2012). Na dieta de Atkins, devido à radicalidade da mesma e difícil manutenção, 

observou-se que após o abandono e retorno à alimentação normal, a deficiência 

metabólica aumenta promovendo maior obesidade. Outro fator negativo das DC é a 

queda do nível de insulina no sangue devido à falta de carboidratos, o que faz com 

que haja maior circulação de ácidos graxos e corpos cetônicos causando uma 

indesejável perda de massa magra, (PLOGSTED, 2010). A glicose proveniente da 



digestão dos carboidratos tem sido postulada por ser um determinante importante da 

ingesta energética, principalmente por ser fonte primordial de energia do sistema 

nervoso central. Logo, alterações no conteúdo desse macronutriente podem alterar 

significativamente os níveis de glicose sistêmica, capacidade de estoque de 

glicogênio muscular e hepático, (BOWEN et al, 2007). Diferentes mecanismos de 

ação estão relacionados à introdução dessas dietas, havendo a necessidade de 

comparar e elucidar seus efeitos no organismo, expondo seus pontos positivos e 

negativos. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Um ponto comum em todas as Dcs é o alto conteúdo de lipídios em relação à 

baixa disponibilidade de carboidrato, o que contribui para vários mecanismos de 

ação. DANIAL et al, 2013 mostram evidências de quatro distintos mecanismos, 

ressaltando efeitos positivos da dieta. Já MOBBS et al, 2014, relatam que o 

tratamento de diabetes com DC tipo Atkins levou a relevantes complicações com 

relação a razão albumina urinária/creatinina. A continuidade da revisão se faz 

necessária para expor e comparar os diferentes caminhos metabólicos e suas 

consequências para o organismo. 
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