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OS BENEFÍCIOS DA DIETA LOW CARB NO TRATAMENTO DO SOBREPESO E 

DA OBESIDADE 

Resumo 

Os benefícios de uma dieta na modalidade low carb englobam diversos fatores para 

a saúde do indivíduo, tanto no tratamento do sobrepeso e da obesidade, como 

também para o tratamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

consistindo em uma redução no consumo de alimentos considerados fontes de 

carboidratos e no aumento do consumo de alimentos compostos por proteínas e 

gorduras saudáveis, promovendo a redução de peso e da porcentagem da gordura 

corporal a curto prazo. Através de revisão bibliográfica em bases de dados científicas, 

foram selecionados estudos feitos em humanos dos últimos 15 anos que abordaram 

a adoção desta dieta como estratégia no tratamento do sobrepeso e da obesidade. 

Introdução 

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura capaz 

de prejudicar a saúde.1 Segundo a OMS (apud XAVIER, 2017, p.1), para ser 

diagnosticado o excesso de peso usa-se o parâmetro denominado Índice de Massa 

Corporal (IMC), obtido pela medida do peso do indivíduo (em quilogramas), dividido 

pelo quadrado de sua altura (em metros). Através desse parâmetro são considerados 

com sobrepeso indivíduos adultos cujo IMC esteja maior ou igual a 25 kg/m² e obesos 

aqueles com IMC acima ou igual a 30 kg/m².2  

Através de resultados de estudos epidemiológicos, a obesidade é apontada como uma 

condição de maior morbimortalidade em países desenvolvidos por ter uma relação 

direta com o consumo excessivo de alimentos com baixa densidade nutricional e 

grande capacidade de acúmulo de gordura corporal. 

No Brasil, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são causa de, 

aproximadamente, 72% das mortes. As DCNT refletem uma conjunção de fatores 

relacionados com determinantes sociais e condicionantes, tais como fatores 

genéticos, psicológicos, metabólicos, culturais, comportamentais e ambientais, além 

de fatores de risco individuais como o tabagismo, o consumo nocivo de álcool, a 

inatividade física e a alimentação não saudável.3,4 

Para ser considerada saudável a alimentação deve ser planejada com alimentos 

variados, incluindo representantes dos macronutrientes – carboidratos, proteínas e 

gorduras - e dos micronutrientes – vitaminas e minerais – distribuídos ao longo do dia, 



nas refeições. Os alimentos devem ser consumidos, de preferência, em sua forma 

natural, adequados qualitativamente e quantitativamente, pertencentes ao hábito 

alimentar, preparados de forma a garantir os valores nutritivos e os aspectos 

sensoriais.5 

Sendo a principal fonte de energia do corpo, os carboidratos têm prioridade na 

metabolização acabando por gerar um estoque energético. Quando há uma 

diminuição no consumo desse macronutriente, consequentemente, o organismo 

recorrerá a outras fontes como principal componente de energia, geralmente, a 

gordura corporal excedente.   

Sabe-se que dietas com baixa concentração de hidratos de carbono, como a low carb, 

funcionam como alternativa para a redução de peso e, diante deste fato, o presente 

estudo pretende descrever os benefícios dessa estratégia nutricional para tratamento 

de sobrepeso e obesidade através da análise de estudos que abordaram esta dieta, 

especificamente, para o tratamento das patologias mencionadas 

Metodologia 

Conduziu-se uma pesquisa nas bases de dados PubMed, SciELO, The Journal of 

Pediatrics e The New England Journal of Medicine. Foram selecionados estudos feitos 

em humanos dos últimos 15 anos. 

Objetivos 

Descrever os benefícios de uma dieta baixa em carboidratos - low carb - como 

estratégia nutricional para tratamento do sobrepeso e da obesidade. 

Desenvolvimento 

Há dois tipos de carboidratos, denominados simples e complexos, sendo o primeiro 

tipo pobre em fibras e com alto índice glicêmico, conhecido como fornecedor de 

“calorias vazias”, ou seja, alimentos que não fornecem ao organismo nada além de 

estoque energético, enquanto o outro tipo – o grupo dos carboidratos complexos - é 

rico em fibras e nutrientes, proporcionando benefícios à saúde de quem os consome 

com regularidade.  

Assim como há classificação para os carboidratos, os lipídeos também são 

classificados em quatro grandes grupos: gorduras trans, saturadas, poli-insaturadas e 

monoinsaturadas.  



Segundo o Guia Alimentar da População Brasileira (apud BALAN, 2014, p.72) a 

gordura contém pouco mais que nove calorias por grama, enquanto as proteínas e 

carboidratos contém apenas quatro calorias por grama6. 

Diante disso, questionamentos em relação ao valor energético em relação aos 

macronutrientes começaram a surgir e pesquisas passaram a ser realizadas para 

verificar se uma dieta com menor densidade energética poderia apresentar benefícios 

na saúde de indivíduos que adotassem esta estratégia.  

Resultados Preliminares 

A dieta low carb prevê o aumento da oferta diária de gordura e proteínas, 

macronutrientes de escolha pelo organismo, em função da diminuição na oferta de 

carboidratos, utilizados como substrato energético em substituição ao carboidrato. 

Através de um processo mais complexo de digestão e conversão em energia, a 

saciedade é mantida por maior tempo e, por pela densidade, a quantidade de gordura 

e proteínas ingeridas tendem a ser menores, quando comparadas à ingestão do 

carboidrato.  
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