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RESUMO

Ter uma aparência socialmente valorizada tem sido o maior enfoque dos veículos de informação o que culmina numa procura considerável dos 
indivíduos por procedimentos de beleza, sem que haja um grande empenho para isso, a fim de alcançar rapidamente o protótipo da perfeição. 
Com o incentivo das campanhas publicitárias e das celebridades, os regimes praticados pela comunidade apresentam resultados em curto prazo, 
porém são incoerentes e arriscados. Em contrapartida existe um modelo nutricionalmente confiável e duradouro baseado em hábitos adequados 
que podem atingir a mesma finalidade. O objetivo deste trabalho é verificar o perfil nutricional de dietas de hipertrofia 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 voltados para hipertrofia muscular 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. Três (25%) das dietas avaliadas apresentavam 
restrição energética importante (<1200Kcal/dia), o que é incompatível com a hipertrofia muscular, processo que aumenta a demanda de energia 
do indivíduo. A maior parte das dietas eram hipoglicídicas (92%), hiperprotéicas (92%), normolipídicas (67%) e normofibrínicas (58%). A oferta 
insuficiente de folato e cálcio esteve presente em 75% e 100%, respectivamente, dos planos alimentares. Observou-se adequação na maioria das 
dietas no que se refere a vitamina C (100%), vitamina A (92%), vitamina B12 (92%), ferro (83%) e zinco (67%). Embora a quantidade de energia 
esteja adequada na maioria dos planos avaliados, a oferta de macronutrientes encontrava-se em desequilíbrio, com restrição de carboidratos e 
excesso de proteína, o que pode levar a queda do rendimento e sobrecarga renal e hepática. A oferta de micronutrientes deficitária, 
principalmente do cálcio, também pode comprometer o rendimento, tendo em vista a importância do mesmo na contração muscular. O 
seguimento destes planos alimentares portanto, pode trazer prejuízos aos resultados almejados pelos seus consumidores e riscos à saúde dos 
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