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RESUMO

Dietas da moda são denominadas dessa forma devido ao fato de ser um plano alimentar adotado de forma temporária com o intuito de obter 
resultados rápidos e positivos, porém necessitam de comprovação científica de seus efeitos. Os planos alimentares que são evidenciados pela 
mídia prometem uma rápida perda de peso, mas assim que interrompidos fazem com que o indivíduo aumente de peso, muitas vezes superando 
o anterior a dieta.  O objetivo deste trabalho é verificar a adequação nutricional de dietas de emagrecimento veiculadas em revistas não-
científicas. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo desenvolvido entre julho/2017 e abril/2018. A amostra foi composta por
12 cardápios para emagrecimento divulgados em revistas impressas populares no mesmo período da pesquisa. Foram incluídos planos 
alimentares contendo cardápios para, ao menos 3 dias da semana e cada cardápio continha, no mínimo, três refeições por dia. Foram calculados 
3 cardápios por dieta pelo software Avanutri 4.0 e verificadas as ofertas de energia (kcal/d), carboidratos (%), proteínas (%), lipídeos (%), fibras 
(g/d), Vitamina C (mg/d), Vitamina B12 (mcg/d), ferro (mg/d), cálcio (mg/d), sódio (mg/d) e zinco (mg/d). Foram considerados como referência a 
oferta energética mínima de 1200Kcal distribuídas entre para carboidrato 55% a 60%, proteína 15% a 20%, lipídios 20% a 30% e oferta de fibras 
entre 20 e 30g/dia. Os valores de micronutrientes encontrados foram comparados aos valores de referência para mulheres entre 19 e 30 anos 
estabelecidos pela EAR (Estimated Average Requirements) e AI (Adequate Intake) e utilizado a UL (Tolerable Upper Intake Levels) com o objetivo 
de estabelecer o limite máximo de ingestão dos micronutrientes calculados. Observou-se que 58% das dietas ofertavam baixos valores de energia, 
sendo que planos alimentares hipoglicídicos e hipolipídicos corresponderam a 92% e 50%, respectivamente, dos avaliados. Nove (75%) das dietas 
apresentavam baixa oferta de fibras. Verificou-se oferta insuficiente de ferro (50%), zinco (50%), cálcio (92%) e folato (100%) e oferta excessiva de 
sódio em 25% das dietas.  A maior parte dos planos apresentavam oferta adequada de vitamina B12 (75%), Vitamina A (92%), Vitamina C (92%) e 
proteína (100%). As dietas para emagrecimento avaliadas apresentaram diversas inadequações nutricionais que podem colocar em risco a saúde 
de indivíduos de consomem revista não-científica. Alerta-se para necessidade de avaliar e responsabilizar aqueles que divulgam este tipo de 
material nestas mídias e o acompanhamento das mesmas pelos nutricionistas e seus órgãos de fiscalização
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