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RESUMO

As dietas de detoxificação têm como objetivo retirar toxinas e diminuir os agentes nocivos que provocam danos às células do corpo. Elas incluem 
preparações do tipo suco, chás e coquetéis. Contudo, este tipo de abordagem ainda carece de embasamento científico embora sejam largamente 
veiculadas em mídias não científicas. Esse tipo de dieta, como várias outras divulgadas pelos veículos de comunicação, tem grande apelo popular, 
o que justifica a importância de se avaliar sua adequação nutricional. O objetivo deste trabalho é verificar a adequação de nutrientes de dietas de 
detoxificação divulgadas 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 com alegações de promoverem detoxificação 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. Foi 
verificada a oferta insuficiente de energia em metade dos planos alimentares, sendo que a prevaleceram as dietas hipoglicídicas (80%) e 
hipolipídicas (70%). Por outro lado, dietas hiperprotéicas perfazem 60% das avaliadas neste estudo.  Folato (90%), zinco (80%), cálcio (70%) e 
sódio (60%) foram ofertados aquém das necessidades nutricionais diárias, sendo que o folato e o zinco são nutrientes chaves para o processo de 
detoxificação hepática.  Foi observada a oferta excessiva de vitamina A em 30% dos planos, o que eleva o risco de toxicidade por este nutriente. 
As ofertas de vitamina C (90%), vitamina B12 (70%), ferro (70%) e fibras (70%) atenderam as recomendações nutricionais estabelecidas. As dietas 
de detoxificação veiculadas por mídias não-científicas apresentam diversas inadequações nutricionais, incluindo carência de micronutrientes 
chaves para o processo de detoxificação hepática, como zinco e folato. O uso deste tipo de plano alimentar por um longo período pode levar a 
graves carências nutricionais colocando em risco a saúde de seus consumidores.
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