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RESUMO 

O aumento da proteína da dieta pode promover redução da massa corporal (MC), 

manutenção da massa livre de gordura (MLG), sendo uma estratégia no controle da 

adiposidade, porém ainda existem controvérsias quanto à composição destas dietas e 

seus efeitos na obesidade e suas complicações. O objetivo do estudo foi avaliar a 

influência da dieta hiperproteica e hipocalórica no gasto energético (GE), MC, 

composição corporal, glicemia, lipemia e marcadores de função e lesão renal e hepática, 

em homens obesos. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, de intervenção, 

crossover, simples cego, com período de washout de1 semana, no qual 6 homens com 

diagnóstico de obesidade foram submetidos em momentos distintos na pesquisa a duas 

intervenções dietéticas, ambas hipocalóricas, sendo uma rica em proteína de origem 

animal (superior a 20% do valor energético total VET), e a outra normoproteica (15% 

do VET). Antes e após cada intervenção foi avaliado o GE por circuito aberto de 

calorimetria indireta, variáveis laboratoriais, antropométricas e da composição corporal, 

bem como a ingestão dietética e o nível de atividade física. Houve redução da MC e da 

MLG (kg) após intervenção normoproteica, e o perímetro de cintura (PC) reduziu em 

ambas as intervenções. O padrão dietético hiperproteico consumido pelos voluntários 

não alterou a glicemia, o perfil lipídico e os marcadores de função e lesão renal e 

hepática de homens obesos. 

 

Palavras-chave: obesidade, dieta hiperproteica, composição corporal, gasto energético, 

glicemia, lipemia, função renal e hepática. 
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ABSTRACT 

Increased dietary protein can cause reduction in body mass and the maintenance of fat 

free mass (FFM), as a strategy in adiposity control, although there is still controversy 

regarding the diet composition and their effects on obesity and its complications. The 

aim of the study was evaluating the influence of high-protein and hypocaloric diet on 

energy expenditure (EE), body mass, body composition, glycemia, lipemia and function 

and injury marker‟s of kidney and liver in obese men. This is a randomized clinical trial, 

by intervention, crossover, single-blind, with washout period of 1 week, in which 6 men 

diagnosed with obesity were submitted, at different times during the research, for two 

dietary interventions, both hypocaloric, high animal protein (exceeding 20% of total 

energy intake) or normoprotein (15% of total energy intake). The EE was evaluated 

before and after each intervention, by open-circuit of indirect calorimetry (IC), 

laboratory, anthropometric and body composition variables, as well as dietary intake 

and physical activity level. There was reduction of MC and FFM (kg) after 

normoprotein intervention and waist circumference (WC) was reduced in both 

interventions. The dietary pattern high-protein consumed by volunteers did not change 

glycemia, lipid profile and function and injury markers‟ of kidney and liver in obese 

men. 

 

Keywords: obesity, high-protein diet, body composition, energy expenditure, glycemia, 

lipemia, renal function and liver function. 



XV 
 

SUMÁRIO 

 

 

1. Introdução______________________________________________________ 17 

2. Referencial teórico_______________________________________________ 19 

2.1. Obesidade: Prevalência, definição, etiologia e tratamento________________ 19 

2.2. Fatores dietéticos que influenciam na regulação do gasto energético_______ 22 

2.3. Efeito da proteína no tratamento dietético da obesidade_________________ 25 

2.4. Padrão dietético hipocalórico e hiperproteico no tratamento da obesidade___ 27 

3. Justificativa_____________________________________________________ 30 

4. Objetivos_______________________________________________________ 31 

4.1. Geral_________________________________________________________ 31 

4.2. Específicos____________________________________________________ 31 

5. Métodos________________________________________________________ 31 

5.1. Considerações éticas_____________________________________________ 31 

5.2. Casuística_____________________________________________________ 31 

5.3. Desenho experimental e esquema geral do estudo______________________ 32 

5.4. Avaliação da ingestão dietética____________________________________ 34 

5.5. Intervenção nutricional___________________________________________ 35 

5.6. Avaliação do nível de atividade física_______________________________ 36 

5.7. Avaliação antropométrica e da composição corporal____________________ 38 

5.8. Avaliação do gasto energético_____________________________________ 39 

5.9. Avaliação laboratorial___________________________________________ 39 

5.10. Análises estatísticas____________________________________________ 41 

6. Resultados______________________________________________________ 41 

6.1. Sujeitos_______________________________________________________ 41 

6.2. Caracterização da população do estudo______________________________ 42 

6.3. Ingestão dietética antes, após e entre as intervenções___________________ 45 

6.4. Avaliação do nível de atividade física antes e após as intervenções________ 47 

6.5. Variáveis antropométricas e de composição corporal antes, após e entre as 

intervenções_______________________________________________________ 

 

48 

  

  



XVI 
 

6.6. Variáveis de gasto energético e marcadores metabólicos de obesidade antes, 

após e entre as intervenções__________________________________________ 

48 

7. Discussão_______________________________________________________ 51 

8. Conclusão e considerações finais____________________________________ 57 

Referências bibliográficas____________________________________________ 59 

Anexos___________________________________________________________ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal, resultante do desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de 

energia corporal, que pode ser decorrente do excesso calórico ou redução do gasto energético 

(GE). A etiologia da obesidade engloba os fatores genéticos, psicológicos e ambientais, dos 

quais se destacam o sedentarismo e os fatores dietéticos (dieta hipercalórica), o que torna esta 

doença de difícil controle (ABESO, 2009; O'RAHILLY, 2009; PRADO et al, 2009; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION/WHO, 2011; SUZUKI et al, 2012). 

 A prevalência da obesidade tem aumentado e estima-se que cerca de 1,4 bilhões de 

pessoas no mundo apresentem excesso de massa corporal (MC) e que 10% sejam obesas, 

caracterizando-se como problema de saúde pública (WHO, 2013). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), a evolução do 

estado nutricional dos adultos brasileiros, obtida por meio da comparação dos dados da 

Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009 com o Estudo Nacional de Despesa 

Familiar (ENDEF) 1974-1975 demonstra que nesses 34 anos decorridos, a prevalência de 

obesidade aumentou em mais de quatro vezes para homens (de 2,8% para 12,4%) e em mais 

de duas vezes para mulheres (de 8,0% para 16,9%). 

 A obesidade, especialmente a visceral, está diretamente relacionada com a resistência 

à ação da insulina (RI), que se caracteriza pela diminuição da eficiência deste hormônio em 

estimular a captação da glicose no músculo esquelético e no tecido adiposo (TA). A obesidade 

predispõe os indivíduos ao desenvolvimento de enfermidades como diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), hipertensão arterial sistêmica (HAS), doenças coronarianas, doenças 

musculoesqueléticas e certos tipos de câncer (ABESO, 2009; WHO, 2013; DORES, 2013). 

Dentre as condutas utilizadas no tratamento da obesidade se consideram as mudanças 

no estilo de vida, tais como o consumo de dietas hipocalóricas e a prática de atividade física 

(WHO, 2013). Desta forma, o tratamento dietético continua sendo a primeira opção no 

controle da obesidade e de suas comorbidades. Ademais, sabe-se que a qualidade dos 

macronutrientes da dieta é importante na regulação do balanço energético (BE), pois os 

lipídios apresentam maior prioridade de estocagem, menor quociente respiratório (QR) 

(BLUNDELL et al, 2002; SCHUTZ et al, 2004) e menor estímulo à termogênese induzida 

pela dieta; e os carboidratos apresentam prioridade oxidativa, porém estimulam a liberação 

pós-prandial de hormônios anabólicos, tais como a insulina (RABEN et al, 2003). 
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Dentre os macronutrientes, a proteína é a que mais aumenta o GE corporal em repouso 

e no pós-prandial (RIGGS et al, 2007) e promove maior saciedade (LUSCOMBE-MARSH et 

al, 2005; KELLER, 2011). Segundo Noakes et al (2005) e Clifton et al (2009) o aumento da 

proteína dietética em relação ao carboidrato está relacionado com alterações na massa e na 

composição corporais, no GE, na regulação do apetite, bem como com mudanças nas 

concentrações séricas de alguns marcadores metabólicos, tais como insulina, glicose, HDL-

colesterol (HDL-C), dentre outros. 

As dietas com percentual proteico elevado têm sido utilizadas por minimizarem a 

perda de massa magra no processo de emagrecimento (DIEZ et al, 2004; LEJEUNE et al, 

2005), regularem as concentrações sanguíneas de glicose, insulina e colesterol total, além da 

reduzirem a incidência de síndrome metabólica (LAYMAN et al, 2003a; LAYMAN et al, 

2003b; MECKLING et al, 2007). 

Apesar de alguns resultados satisfatórios relacionados ao tratamento dietético da 

obesidade, estudos mostram que dietas hiperproteicas estão associadas a fatores de riscos 

cardiovasculares, como a redução significativa do HDL-C e aumento do consumo de gordura 

saturada e colesterol (ABETE et al, 2008; ABETE et al, 2009), o qual também se relaciona 

com o desenvolvimento de esteatose hepática (MACHADO et al, 2010; I DIRETRIZ SOBRE 

CONSUMO DE GORDURAS E SAÚDE CARDIOVASCULAR, 2013). O padrão dietético 

hiperproteico também pode causar alterações renais devido ao aumento da concentração 

sérica de ureia em indivíduos com DM2 (BODEN et al, 2005). Li et al (2010), no entanto, 

relatam que a uremia e as provas de função hepática não foram alteradas em indivíduos 

obesos, após 12 meses de intervenção dietética, contendo 30% de proteína (2,2 g de 

proteína/kg/dia), 30% lipídio e 40% de carboidrato. 

Estudos de intervenção nutricional em humanos que avaliaram o efeito da dieta 

hiperproteica no controle da obesidade e comorbidades são contraditórios, devido às 

diferenças metodológicas, como público alvo, estado nutricional, faixa etária, etnia, tipo e 

tempo de intervenção, dentre outros (HURSEL & WESTERTERP-PLATENGA, 2009; 

MOULTON et al, 2010; JOO et al, 2011), o que justificaria a condução de estudos na 

tentativa de elucidar estas questões, podendo contribuir na conduta dietética do indivíduo com 

obesidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. OBESIDADE: PREVALÊNCIA, DEFINIÇÃO, ETIOLOGIA E TRATAMENTO 

 

Segundo o Consenso Latino americano de Obesidade (1998), cerca de 200 mil pessoas 

morrem por ano devido a doenças associadas ao excesso de MC e estima-se que, em 2025, a 

obesidade acometa cerca de 40% da população norte americana, 30% na Inglaterra e 20% no 

Brasil (HU, 2008). 

No Brasil, os dados da POF 2008-2009 mostram que em adultos, o excesso de MC vem 

aumentando continuamente desde meados da década de 1970 e, no momento, afeta 

praticamente metade dos brasileiros. Comparando-se os resultados da POF 2008-2009 com os 

da POF 2002-2003, verifica-se que ao longo desses seis anos, o percentual de pessoas com 

sobrepeso e obesidade aumentou em mais de um ponto ao ano, indicando que, em torno de 

dez anos, o excesso de MC poderá alcançar dois terços da população adulta do Brasil (IBGE, 

2010). 

Aproximadamente 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentaram diagnóstico de 

obesidade, correspondendo a cerca de um quarto do total de casos de aumento da MC no sexo 

masculino e a um terço no sexo feminino. Tanto o sobrepeso quanto a obesidade tiveram sua 

frequência aumentada com a idade e a faixa etária em ambos os sexos, ao passo que na 

população masculina essa situação foi mais frequente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 

e nos domicílios urbanos (IBGE, 2010). 

O aumento na prevalência da obesidade é resultante do modo de vida contemporâneo da 

população. Nos últimos anos, a obesidade tem sido considerada uma condição que resulta da 

interface entre o ambiente obesogênico e a predisposição genética (PRICE, 2002; POPKIN, 

2005; JANSSEN et al, 2006). 

A obesidade pode ser definida pelo acúmulo excessivo de gordura no TA no organismo, 

ocasionado quando a ingestão calórica excede cronicamente o GE (WHO, 2011). A obesidade 

pode ser hiperplásica (com o aumento do número de células adiposas) e hipertrófica 

(caracterizada pelo aumento do tamanho dos adipócitos) (DANTAS et al, 1998). Existem três 

períodos críticos da vida, nos quais pode ocorrer o aumento do número de células adiposas, ou 

seja, a hiperplasia, e que estão relacionados por sua vez com os períodos críticos de 

surgimento da obesidade, são eles: último trimestre da gravidez (os hábitos nutricionais da 

mãe durante a gravidez podem modificar a composição corporal do feto em 

desenvolvimento), o primeiro ano de vida e o estirão do crescimento da adolescência 
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(PARSONS et al, 1999; KAC et al, 2004). A obesidade hiperplásica dificulta a perda de MC e 

gera uma tendência natural à obesidade futura. Quanto à obesidade hipertrófica, esta pode se 

manifestar ao longo de qualquer fase da vida adulta (SOARES & PETROSKI, 2003). 

A avaliação antropométrica é considerada um método útil para diagnosticar a obesidade, 

visto que é de baixo custo, não invasivo, universalmente aplicável e com boa aceitação pela 

população. Os índices antropométricos são obtidos a partir da combinação de duas ou mais 

informações antropométricas básicas, tais como MC, sexo, idade e estatura (WHO, 1995). 

O estado nutricional dos indivíduos é classificado pelo do índice de massa corporal 

(IMC), obtido pela razão da MC (em quilogramas) pelo quadrado da estatura (em metros), 

desenvolvido no século passado, por Lambert Adolphe Jacques Quetelet, matemático belga 

(QUETELET, 1969). Este índice tem seu uso praticamente consensual na avaliação 

nutricional de adultos, cujo ponto de corte inferior e superior da normalidade, 18,5 kg/m
2
 e 

24,9 kg/m
2
 respectivamente, são baseados em critérios estatísticos que correlacionam maior 

morbimortalidade em indivíduos com IMC acima ou abaixo deste intervalo (WHO, 1995; 

ROSOWSKI & ARTEAGA, 1997). Os indivíduos são diagnosticados como obesos, quando o 

IMC é superior a 30 kg/m
2 

(CONSENSO LATINO AMERICANO DE OBESIDADE, 1998). 

De acordo com a WHO (2000), a obesidade é classificada em três graus, são eles 

obesidade grau I definida pelo IMC entre 30 e 34,9 kg/m
2
, obesidade grau II pelo IMC entre 

35 e 39,9 kg/m
2
 e obesidade grau III ou grave pelo IMC maior ou igual a 40 kg/m

2
. 

Todavia, somente a quantidade absoluta do excesso de MC não é um parâmetro preciso 

que permita a análise da composição corporal. Dessa forma, é relevante a determinação da 

localização do corpo em que haja maior deposição de gordura. Para isso, existem algumas 

ferramentas capazes de verificar a composição corporal, tais como a absorciometria 

radiológica de dupla energia (DEXA) e a bioimpedância elétrica (BIA). Adicionalmente, uma 

medida importante utilizada é o perímetro de cintura (PC), haja vista a relação do acúmulo de 

gordura abdominal com o risco de doenças cardiometabólicas. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), esse risco está aumentado em indivíduos cujo IMC é adequado 

(18,5 kg/m
2
 e 24,9 kg/m

2
), porém o PC é superior a 102 cm nos homens e maior que 88 cm 

nas mulheres (WHO, 2000). O PC reflete tanto o TA subcutâneo quanto o TA intra-

abdominal, sendo melhor preditor de adiposidade central do que o IMC (KLEIN et al, 2007). 

O TA é considerado um órgão endócrino ativo capaz de secretar várias proteínas bioativas 

denominadas de adipocitocinas (leptina, adponectina, resistina, dentre outras), estas por sua 

vez contribuem para a modulação da adipogênese, migração de células imunológicas para o 
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TA, bem como para o metabolismo e função dos adipócitos e por isso podem estar envolvidas 

na patogênese da obesidade (BAYS et al, 2009; BLUHER et al, 2010). 

O tratamento da obesidade pode ser cirúrgico, medicamentoso e/ou dietético. 

Independente da maneira a ser conduzido é importante que haja o reconhecimento desta 

enfermidade, bem como mudança no estilo de vida incluindo alterações nos hábitos 

alimentares e prática de atividade física (ABESO, 2009). 

A intervenção dietética é a primeira opção para o controle da obesidade. As dietas com 

distribuição adequada dos macronutrientes de acordo com as especificações ideais para idade 

e sexo (15% a 20% de proteínas, 55% a 60% de carboidratos e 25% a 30% de lipídios) 

(ABESO, 2009) se mostram efetivas em médio e longo prazo, além de promoverem bom 

funcionamento do organismo, assim como melhorias na saúde do indivíduo. Todavia, a 

constante perda de MC durante um longo período de tratamento dietético favorece a redução 

de reservas de gordura, limita a perda de tecidos proteicos vitais e evita a redução brusca da 

taxa metabólica de repouso (TMR) que acompanha a rápida diminuição da MC. Neste tipo de 

tratamento é importante que o indivíduo tenha adesão ao plano alimentar prescrito, a fim de 

obter os resultados desejados (CONSENSO LATINO AMERICANO DE OBESIDADE, 

1998).  

Entretanto, é importante atentar que a restrição dietética deve ser adequada às 

necessidades do indivíduo, visto que dietas muito restritivas não são eficazes e podem resultar 

em insucesso do tratamento nutricional. Dessa forma, o planejamento alimentar flexível, que 

objetive reeducação alimentar proporciona resultados mais satisfatórios. Ademais, um grande 

desafio no tratamento dietético é a manutenção da MC em longo prazo (EBBELING, et al., 

2012). 

Referente à terapêutica farmacológica e cirúrgica é sabido que estas são eficazes em 

algumas ocasiões, porém, não são consideradas substitutas adequadas para promover 

alterações nos hábitos alimentares e prática de atividade física. A farmacoterapia objetiva 

diminuir a fome ou modificar a saciedade, reduzir a digestão e a absorção de nutrientes e 

aumentar o GE (WHO, 1998), no entanto, o controle da obesidade por meio de fármacos deve 

apenas auxiliar o tratamento dietético da obesidade em indivíduos que apresentem duas ou 

mais comorbidades. 

Adicionalmente, a cirurgia metabólica é outra opção de tratamento, porém deve ser 

realizada em casos de obesidade grave, quando o IMC for superior ou igual a 40kg/m
2
 ou 

inferior a esse limiar associados à comorbidades, não sendo a primeira opção para o 

tratamento da doença (WHO, 1998; SJOSTROM et al, 2007). 
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2.2. FATORES DIETÉTICOS QUE INFLUENCIAM NA REGULAÇÃO DO GASTO 

ENERGÉTICO 

 

O organismo necessita de energia para desenvolver suas atividades, mantendo trocas 

constantes com o ambiente. Essa energia necessária para o organismo é obtida a partir da 

oxidação das ligações carbono-hidrogênio existentes nos macronutrientes provenientes da 

ingestão alimentar. Para que essa reação bioquímica ocorra são consumidos oxigênio (O2) e 

liberado gás carbônico (CO2) e água (H2O) (RODRIGUES, 2010). 

É importante que haja equilíbrio entre a ingestão calórica (IC) e a necessidade 

energética total, caracterizando o BE. Quando a IC é maior que o gasto energético total 

(GET), ocorre BE positivo, o que favorece o ganho de MC. A situação oposta promove BE 

negativo e consequentemente depleção dos estoques energéticos e perda de MC (SUEN et al, 

2003). Devido a isso, independente da etiologia da obesidade, o BE está sempre relacionado 

com a sua fisiopatologia. 

O GET diário corresponde à taxa metabólica basal (TMB), ao efeito térmico dos 

alimentos (ETA) e ao dispêndio da atividade física (AF) (PRENTICE, 2007). A TMB é 

caracterizada pela quantidade de energia mínima que o organismo necessita para manter os 

processos vitais, sendo sua medida feita em repouso, ambiente termoneutro e jejum de pelo 

menos 12 horas (DIENER, 1997, PINHEIRO VOLP et al, 2011). Em indivíduos saudáveis e 

sedentários esse dispêndio basal corresponde a cerca de 60 a 70% do GET diário 

(WAHRLICH & ANJOS, 2001; HILL, 2006), entretanto nos indivíduos ativos esse 

percentual é de aproximadamente 50% (WAHRLICH & ANJOS, 2001; OLIVEIRA et al, 

2008). A TMB é o principal componente do GET, sendo o seu cálculo uma das informações 

fisiológicas mais importantes tanto no tratamento dietético individual como em estudos 

nutricionais clínicos e epidemiológicos (SUEN et al, 2003). 

A TMB é uma medida de difícil realização, pois sua determinação por meio de 

calorimetria indireta (CI) é realizada com o indivíduo acordado em repouso absoluto e requer 

jejum de 12 horas (PSOTA & CHEN, 2013). Por esse motivo, em geral é mensurada a TMR, 

visto que esta medida também é avaliada por CI, geralmente pela manhã com o indivíduo em 

repouso, deitado, desperto, em ambiente termoneutro, e confortável, porém se permite que o 

indivíduo tenha deambulado antes da medição e o jejum poderá ser de 6 horas, sendo, 

portanto, de mais fácil verificação (COMPHER et al, 2006). Adicionalmente, vale ressaltar 

que a TMR pode ser 1 a 3% maior que a TMB devido à influência do ETA e da AF 

(RODRIGUES et al, 2008). 
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Diversos fatores influenciam a TMR, tais como a etnia, a MC, a massa livre de 

gordura (MLG), massa gorda (MG), idade, tabagismo, dieta, álcool, período menstrual e 

jejum (PINHEIRO VOLP et al, 2011). A MLG é responsável por variações interindividuais 

de 60 a 70% na TMR, sendo o principal componente da TMR (BOSY-WESTPHAL et al, 

2009). 

A TMR é proporcional à MC, particularmente a quantidade de MLG, sendo assim a 

composição corporal é um parâmetro importante na determinação desta variável (KAIYALA 

& SCHWARTZ, 2011; HILL et al, 2012). 

Bosy-Westphal et al (2013) compararam métodos distintos de ajuste da TMR por meio 

da MLG e MG, da inclusão do percentual de MG como medida de adiposidade, bem como da 

massa de órgãos e tecidos, em indivíduos saudáveis com diferentes graus de adiposidade. 

Estes autores verificaram que a diferença da TMR existente entre os eutróficos, com 

sobrepeso e obesos foi significativa após o ajuste TMR usando análise de regressão com base 

em MLG e MG. No entanto, transferindo a equação de regressão derivada de participantes 

obesos para eutróficos e com sobrepeso observou-se que nestes dois últimos graus de 

adiposidade mencionados a TMR foi aparentemente menor quando comparada à população de 

indivíduos obesos. Por outro lado, a equação derivada de participantes eutróficos e aplicada 

para ajustar a TMR na obesidade conduz ao resultado de TMR elevada em indivíduos obesos. 

Esses dados estão de acordo com os achados de Rodrigues et al (2008), que 

observaram, por meio de números absolutos, a TMR normalmente maior em obesos quando 

comparada com indivíduos eutróficos, no entanto, ao se realizar o ajuste por MLG, não foi 

observada diferença significativa entre os grupos mencionados. 

A energia correspondente ao ETA refere-se ao gasto provocado pela digestão, 

absorção, transporte, transformação, assimilação e/ou armazenamento dos nutrientes, que 

varia de acordo com o substrato consumido (PRAT-LARQUEMIN et al, 2000). O ETA 

representa cerca de 5 a 15% do GET, e é de grande importância na regulação da MC e do BE 

(TAPPY et al, 1996). 

Todos os alimentos precisam de energia para serem digeridos, ou seja, têm a 

capacidade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o metabolismo, no entanto, isso 

depende de sua composição de macronutrientes. Os alimentos termogênicos são aqueles que 

apresentam maior demanda energética ao serem digeridos pelo organismo (BIANCO et al, 

2000). 

Dentre os macronutrientes, o lipídio é o que mais contribui para o ganho de MC, 

devido ao fato das dietas hiperlipídicas produzirem menor ETA, esse efeito é mais acentuado 

http://www.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2013.00047/full#B29
http://www.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2013.00047/full#B29
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em indivíduos obesos (SHEPARD et al, 2001). Em contrapartida, a proteína parece estar 

relacionada com maior ETA, e dessa forma favorece o processo de perda de MC 

(JOHNSTON et al, 2002). Sendo assim, o ETA é maior e mais prolongado após a ingestão 

das proteínas (20-30% ETA), seguido pelos carboidratos (5-10% da ETA) e lipídios (0-3% da 

ETA) (TAPPY et al, 1996). 

O maior ETA observado a partir do consumo de proteínas é devido à grande 

quantidade de trifosfato de adenosina (ATP) utilizado no período pós-prandial no processo de 

ingestão, digestão, absorção, utilização e armazenamento proteico (JOHNSTON et al, 2002). 

Segundo Hermsdorff et al (2007), as dietas hiperproteicas são mais termogênicas que 

as hiperglicídicas e hiperlipídicas. Raben et al (2003) em ensaio clínico randomizado e 

crossover avaliaram o efeito pós-prandial de 4 refeições ricas em proteína, carboidrato, lipídio 

e álcool sobre o metabolismo dos substratos. Esses autores observaram maior ETA após 

consumo de refeição rica em álcool, e que a refeição com maior percentual proteico 

proporcionou um ETA de 17%, porém sem diferença significativa entre os demais 

macronutrientes estudados. Johnston et al (2002) verificaram maior ETA em dieta 

hiperproteica (30% do valor energético total (VET)) comparada a hiperglicídica (60% do 

VET).  

Mikkelsen et al (2000) avaliaram o efeito da substituição de 17-18% de carboidrato 

dietético por proteína de carne de porco, ou de soja, em indivíduos saudáveis com sobrepeso 

ou obesidade. Esses autores observaram que o aumento do consumo proteico elevou o GET 

em 3%. Adicionalmente, esse estudo mostrou que o ETA foi seis vezes maior após a ingestão 

de proteína de origem animal quando comparada a fonte vegetal deste macronutriente. O 

resultado sugere que o efeito termogênico resultante da ingestão proteica depende da 

qualidade biológica da proteína ingerida. 

O efeito térmico do exercício físico caracteriza-se pelo dispêndio de energia referente 

à realização do trabalho mecânico externo, este representa 15% a 30% do dispêndio 

energético diário, e varia com o nível de AF, levando-se em conta a intensidade e a duração 

do esforço físico realizado. Em indivíduos atletas, a energia necessária para a AF corresponde 

aproximadamente a 1-2 vezes a TMB, enquanto o GE de pessoas sedentárias pode representar 

menos de metade da TMB (IOM, 2002). 

O dispêndio energético pode ser estimado por equações preditivas, método da água 

duplamente marcada, ou medido por meio de CI e calorimetria direta (PINHEIRO VOLP et 

al, 2011; FRANKENFIELD, 2013). 
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2.3. EFEITO DA PROTEÍNA NO TRATAMENTO DIETÉTICO DA OBESIDADE 

 

As proteínas desempenham importante papel no crescimento e desenvolvimento do 

organismo. Dentre as funções proteicas podemos citar a regulação do metabolismo, o 

transporte de nutrientes, a atuação como catalizadores naturais, defesa imunológica, 

receptores de membrana, reparação e construção de tecidos (WHO, 2003). 

A molécula da proteína é polimerizada a partir dos aminoácidos (AA). O tamanho 

desta molécula é determinado pelo número de AA. Dessa forma, um dipeptídeo é formado por 

dois AA, e assim por diante. Caracterizam-se os oligopeptídeos pela presença de seis a 12 

AA, e os polipeptídios pela presença de 13 a 100 AA. De modo geral todas as proteínas são 

consideradas polipeptídeos (MOTTA, 2003). 

Existem cerca de 200 AA, porém apenas 21 são metabolizados pelo organismo 

humano, dentre esses, oito são considerados essenciais, incluindo a leucina, isoleucina, valina, 

triptofano, metionina, fenilalanina, treonina e lisina, pois não são sintetizados pelo organismo, 

e devem ser obtidos por meio dos alimentos ingeridos. A leucina, isoleucina e valina são AA 

essenciais de cadeia ramificada e contribuem consideravelmente para o aumento da 

resistência física, visto que durante o exercício físico de longa duração fornecem energia para 

os músculos (MOTTA, 2003). 

É considerada uma mistura proteica de boa qualidade ou de alto valor biológico 

(AVB) aquela que fornece boa digestibilidade, AA essenciais em quantidades e proporções 

ideais, bem como adequado aporte de nitrogênio total. A digestibilidade é determinante da 

qualidade proteica, visto que corresponde à medida do percentual de proteínas que são 

hidrolisadas pelas enzimas digestivas e absorvidas pelo organismo na forma de AA ou de 

qualquer outro composto nitrogenado (IOM, 2002; WHO, 2003).  

Os alimentos de origem animal, tais como ovos, leite, carne, peixes, e aves são fontes 

de proteína de AVB. Dentre esses alimentos citados, os ovos apresentam uma mistura de AA 

essenciais considerada padrão. Adicionalmente, é relevante ressaltar que a maioria das 

proteínas vegetais (feijão, ervilha, lentilha) é incompleta em termos de conteúdo proteico e, 

portanto, possui valor biológico relativamente baixo (IOM, 2002; WHO, 2003). Entretanto, 

combinações de grupos alimentares de cereais e leguminosas proporcionam oferta proteica de 

AVB. No Brasil, a combinação proteica vegetal é representada pela ingestão de arroz e feijão. 

Esta mistura tem adequada quantidade de nitrogênio, supre os AA essenciais e tem 

digestibilidade de aproximadamente 80% (SANTOS et al, 1979). 
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Na eventualidade dos carboidratos e lipídios não satisfazerem as necessidades 

energéticas, as proteínas fornecem energia para a manutenção dos processos vitais, entretanto, 

essa situação também ocorre quando o consumo deste macronutriente excede a sua 

recomendação (15% do VET). Segundo a IOM (2002), a ingestão diária de proteína deve 

variar de 0,8 a 1,0 grama por quilograma de peso por dia, para manutenção do BE igual a 

zero. Esta recomendação varia de acordo com as fases da vida, tais como infância e 

adolescência, gestação, lactação e em casos de doenças em que há o aumento das perdas 

proteicas. Portanto, seu consumo diário deve ser ajustado de acordo com as necessidades 

individuais. 

O aumento da ingestão proteica pode favorecer a perda de MC, bem como 

proporcionar a manutenção desta. Esse efeito pode estar associado ao fato das proteínas 

apresentarem elevado ETA e aumento da saciedade (CORDAIN et al, 2002). Entretanto, o 

consumo proteico acima das necessidades orgânicas, quando em longo prazo, pode 

proporcionar efeitos adversos indesejáveis, tais como o aumento das reações catabólicas, as 

quais induzem a elevação da síntese de subprodutos, como ureia, corpos cetônicos e 

acetilcoenzima A. E ainda pode haver sobrecarga renal, pela maior excreção de ureia, cetose 

sanguínea e aumento da predisposição ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(AGRAWAL et al, 2009; MANABE, 2011). Dessa forma, ainda é controverso o efeito do 

consumo excessivo de proteína e busca-se obter um consenso. 

Os macronutrientes diferem em termos do efeito no controle da fome e da ingestão 

alimentar. As proteínas conferem maior saciedade que os carboidratos, os quais, por sua vez, 

saciam mais que os lipídios, tanto em indivíduos eutróficos quanto naqueles com excesso de 

MC (KELLER, 2011). Tal fato pode favorecer maior ingestão de lipídios na dieta, 

promovendo assim o BE positivo em obesos (ROBERTS, 1995). Por outro lado, Raben et al 

(2003) não observaram diferenças entre o grau de saciedade e ingestão alimentar dos 

macronutrientes. No entanto, foram observadas diferenças no ETA, tendo o álcool 

apresentado o maior ETA, seguido das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Apesar 

disto, a não padronização da densidade calórica, consistência das preparações testadas, 

metodologia utilizada e características dos voluntários do estudo podem ter interferido nesses 

resultados. 

Westerterp-Plantenga et al (1999) avaliaram a influência de duas refeições com 

distribuição distinta de macronutrientes sobre a saciedade e o ETA ao longo de 24 horas em 

indivíduos eutróficos. Neste estudo uma das refeições testes continha 29% de proteína, 61% 

de carboidrato, 10% de lipídios, e a outra 9% de proteína, 30% de carboidrato e 61% de 
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lipídios. Esses autores verificaram que a refeição com maior oferta proteica proporcionou 

maior saciedade. Esse efeito sacietógeno da proteína também é verificado em longo prazo, 

conforme os dados de Moran et al (2005) em estudo que avaliou o efeito do padrão dietético 

hiperproteico contendo 37% de proteína, 30% de lipídios e 32% de carboidrato por um 

período de 16 semanas. 

O efeito sacietógeno das proteínas pode estar associado às alterações fisiológicas 

resultantes da ingestão deste macronutriente. Dentre estes, a alta concentração de AA na 

corrente sanguínea observada após a ingestão das proteínas estimulou a liberação de 

hormônios anorexígenos e insulina que agem na saciedade (PADDON-JONES et al; 

VELDHORST et al, 2008). Além disso, a presença da proteína no lúmen intestinal e o 

aumento da concentração de AA após o processo digestivo estimulam a secreção da 

colecistoquinina (CCK), favorecendo a diminuição da ingestão alimentar (PUPOVAC et al, 

2002). Adicionalmente, tem sido sugerido que a qualidade da proteína pode influenciar a 

saciedade em função de distintas respostas a processos fisiológicos, tais como digestão, 

absorção, esvaziamento gástrico, taxa de absorção e oxidação dos AA, concentração dos 

mesmos no plasma e no cérebro, bem como liberação de insulina e glucagon 

(BRINKWORTH et al, 2004). 

Os peptídeos derivados da caseína reduzem a motilidade gastrointestinal, resultando 

em menores concentrações plasmáticas de AA após as refeições, em consequência disso, 

ocorre redução do efeito da saciedade induzida pela proteína. Em comparação, o 

caseinomacropeptídeo, um peptídeo glicosilado constituído por cerca de 15 a 20% de 

produtos de soro do leite, estimula a produção de hormônio gastrointestinal e tem mostrado 

aumentar a saciedade. Entretanto, apesar da sugestão de efeitos agudos atribuíveis a proteínas 

específicas, qualquer desses efeitos pode ser mascarado pela ingestão concomitante de uma 

mistura de proteínas e outros macronutrientes na dieta normal mista (ROMON et al, 2006). 

 

2.4. PADRÃO DIETÉTICO HIPOCALÓRICO E HIPERPROTEICO NO 

TRATAMENTO DA OBESIDADE  

 

A dieta hiperproteica é definida como aquela na qual os requerimentos diários de 

proteína excedem as recomendações nutricionais deste macronutriente (RODRIGUES et al, 

2005). Atualmente, o consumo de proteína considerado adequado, de modo a assegurar as 

funções vitais desempenhadas por esta, para um adulto eutrófico varia entre 0,8 a 1,0 grama 

por quilograma de MC por dia (IOM, 2002), entretanto, a oferta ideal de proteína para 



28 
 

indivíduos obesos não deve ser inferior a 0,8 gramas por quilograma de peso desejável por 

dia, considerando um percentual de 15% a 20% do VET deste macronutriente (CONSENSO 

LATINOAMERICANO DE OBESIDADE, 1998). 

A ingestão de dietas hipocalóricas, visando o tratamento da obesidade, resulta na 

ativação de mecanismos homeostáticos, que aumentam a sensação de fome e reduzem a TMB. 

Consequentemente, a adesão a tais dietas por longos períodos torna-se difícil, fazendo-se 

necessárias estratégias que favoreçam a maior adesão às estas dietas (EBBELING, et al., 

2012). 

O padrão dietético hipocalórico e hiperproteico consiste em dieta restritiva em que há 

aumento do percentual de proteína, diminuição do percentual de carboidratos e a oferta de 

lipídios dietéticos é adequada, dessa forma notamos que a distribuição dos macronutrientes 

neste tipo de intervenção é feita aproximadamente da seguinte forma na maioria dos ensaios 

clínicos randomizados, 30% de proteína, 40% de carboidrato e 30% de lipídios 

(FARNSWORTH et al, 2003; GARDNER et al, 2007; ABETE et al, 2008; ABETE et al, 

2009; KREBS et al, 2012). 

O aumento da ingestão proteica pode favorecer a perda de MC, assim como promover 

a manutenção desta. Esse efeito pode estar associado ao fato das proteínas apresentarem 

elevado ETA (JOHNSTON et al, 2002), contribuindo para o aumento da saciedade 

(CORDAIN et al, 2002; JEQUIER, 2002). 

Estudos que compararam duas intervenções dietéticas hipocalóricas, sendo uma 

hiperproteica e outra padrão em indivíduos obesos e com sobrepeso, mostraram que no grupo 

que recebeu maior quantidade de proteínas, a perda de MC foi significativamente maior. Em 

relação à recuperação da MC, o grupo submetido à dieta rica em proteína apresentou ganho de 

MC 50% menor que o grupo controle, sendo este ganho predominantemente de massa magra 

(WESTERTERP-PLANTENGA et al, 1999; BUCHHOLZ et al, 2004). Os resultados 

encontrados por Westerterp-Plantenga (1999) foram justificados com base no efeito 

sacietógeno da proteína dietética e na sua menor eficiência energética, determinada pela 

razão, quilograma de peso ganho/ingestão alimentar, quando comparada aos carboidratos e 

lipídios. 

A ingestão de dietas hipocalóricas e hiperproteicas favorecem maior preservação da 

massa magra e maior perda de gordura corporal, melhorando a sensibilidade à insulina, 

principalmente em obesos e/ou indivíduos com DM2 (FARNSWORTH et al, 2003). Este tipo 

de intervenção dietética associa-se com o aumento da concentração de insulina sérica e 

diminuição na concentração de glicose pós-prandial e da hemoglobina glicada em comparação 
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com a ingestão de dieta normolipídica e hipoglicídica (FARNSWORTH et al, 2003; 

GANNON et al, 2003).  

Embora o consumo de dietas hiperproteicas seja uma alternativa no controle da 

obesidade e na melhora da RI (NUTALL & GANNON, 2004), deve-se considerar que este 

tipo de intervenção dietética pode se relacionar com complicações cardiovasculares 

(BRENNER et al, 1996) e renais (BURGESS, 1999) quando utilizadas em longo prazo, dado 

discutido pela literatura científica há tempos, tendo em vista os estudos mencionados. 

O elevado consumo de proteínas de origem animal está em geral associado à maior 

ingestão de lipídios, principalmente saturados e colesterol, e a menor ingestão de fibras, fato 

este que se relaciona com o desenvolvimento de doenças cardíacas (BRENNER et al, 1996). 

Adicionalmente, Friedman et al (2012) encontraram correlação positiva entre o consumo de 

alimentos fonte de proteína animal com o aumento do risco de desenvolvimento de doença 

cardiovascular, ao passo que a proteína vegetal diminuiu esse risco. 

A aumentada ingestão proteica, em contraste com o consumo de gorduras e/ou 

carboidratos, influencia a hemodinâmica renal elevando de forma aguda a taxa de filtração 

glomerular (TFG), o fluxo sanguíneo renal em até 100% em relação ao nível basal, o volume 

renal e o peso dos rins (BURGESS, 1999). 

Em estudo randomizado, Farnsworth et al (2003) testaram por 12 semanas duas 

intervenções dietéticas, sendo uma rica em proteína (30%) e a outra dieta padrão (15% de 

proteína) em indivíduos obesos e com sobrepeso de ambos os sexos. Foi verificada 

diminuição da MG, índice de HOMA-IR (homeostasis model assessment – insulin 

resistance), glicemia e colesterol total e LDL-colesterol (LDL-C), no grupo que recebeu dieta 

hiperproteica. Resultados semelhantes foram obtidos por Lejeune et al (2005) em ensaio 

clínico randomizado por 4 semanas. Neste estudo foi observado que a população submetida à 

intervenção hiperproteica apresentou diminuição da MC, PC e triglicerídeos. Esses autores 

observaram que o gasto energético de repouso (GER) não diferiu entre as intervenções. 

Russel et al (2011) avaliaram em homens adultos obesos o efeito de duas intervenções 

dietéticas ao longo de nove semanas, em ensaio clínico randomizado e crossover, ambas as 

intervenções foram hiperproteicas, com cerca de 29% de proteína, e diferiam em percentuais 

de carboidratos e lipídios, sendo uma muito restrita em carboidrato (5%), e a outra com 

moderada quantidade deste macronutriente (35%). Os resultados desse estudo demonstraram 

que a intervenção hiperproteica moderada em carboidrato promoveu maior perda de MC. 

Schwingshackl & Hoffmann (2013) verificaram em revisão sistemática com 

metanálise os efeitos em longo prazo da intervenção hiperproteica comparada à intervenção 



30 
 

hipoproteica sobre biomarcadores de obesidade, complicações cardiovasculares, bem como 

determinaram os efeitos adversos da dieta hiperproteica. Para isto, os estudos primários 

incluídos foram ensaios clínicos randomizados que apresentavam tempo de intervenção de no 

mínimo 12 meses, bem como percentual proteico maior ou igual a 25% para o grupo 

considerado “dieta hiperproteica”, e menor ou igual a 20% para “dieta hipoproteica”. Esses 

autores mostraram que as concentrações séricas de insulina de jejum foram menores na dieta 

hiperproteica. A intervenção hiperproteica proporcionou aumento no HDL-C em comparação 

com a “dieta hipoproteica” nos estudos primários que excluíram pacientes com diabetes 

mellitus. Esta metanálise denotou que dieta hiperproteica não alterou a função renal, dado 

constatado pela avaliação da creatinina e albumina séricas. Dessa forma, ao avaliar o efeito 

em longo prazo da intervenção “hiperproteica” comparada a “hipoproteica” sobre os 

biomarcadores de obesidade, doença cardiovascular e controle glicêmico observou-se que 

estes parâmetros não foram afetados pelo elevado percentual proteico da dieta, no entanto, a 

recomendação do consumo de dieta rica em proteínas não é sustentada por evidência 

científica segundo a referida metanálise. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e de difícil controle. Várias 

pesquisas, em todo o mundo, têm sido desenvolvidas com o intuito de propor medidas 

eficazes no tratamento e controle da obesidade. No entanto, observa-se grande dificuldade na 

adesão ao tratamento, principalmente dietético. Sendo este de considerável relevância, e em 

contrapartida ainda é bastante discutível qual a composição dietética ideal que proporcione a 

perda e posteriormente a manutenção da MC total. 

A dieta hiperproteica é uma das estratégias dietéticas que tem sido estudada, devido ao 

fato da proteína apresentar características importantes que auxiliam no controle do BE e da 

perda de MC, além de ter mostrado resultados importantes na redução da lipemia e glicemia. 

Adicionalmente, grande parte da população já possui consumo aumentado de proteínas, o que 

poderia facilitar a adesão ao tratamento. Portanto, a dieta hiperproteica poderia ser uma 

alternativa no controle da obesidade e suas comorbidades. Porém, devido às contradições em 

relação aos reais efeitos da dieta hiperproteica no controle da obesidade e dos efeitos adversos 

do uso deste tipo de dieta em longo prazo, tornam-se necessários mais estudos controlados 

para oferecer subsídios para alterações nas atuais recomendações dietéticas para esta 

população. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GERAL 

 

Avaliar a influência da dieta hiperproteica e hipocalórica no gasto energético, massa 

corporal, composição corporal, glicemia, lipemia e marcadores de função e lesão hepática e 

renal, em homens obesos. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

a) Verificar a evolução do gasto energético, massa corporal, composição corporal, 

glicemia, lipemia, marcadores de função e lesão hepática e renal nos momentos 

iniciais e após as intervenções hiper e normoproteica; 

 

b) Comparar os efeitos entre as intervenções dietéticas hiper e normoproteica sobre o 

gasto energético, massa corporal, composição corporal, glicemia, lipemia e 

marcadores de função renal e hepática. 

 

5. MÉTODOS 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), sob protocolo 088/11 (Anexo 1). 

Os dados coletados foram utilizados exclusivamente para fins de pesquisa e os 

voluntários não tiveram seus nomes divulgados. Na análise dos dados e discussões de 

resultados os pacientes receberam números e/ou códigos em letras. 

O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 2) foi assinado pelos 

voluntários autorizando a coleta os dados. 

 

5.2. CASUÍSTICA 

 

Foram selecionados homens adultos de qualquer cor ou raça, por meio de cartazes de 

divulgação que foram fixados no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
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bem como publicados em redes sociais. A seleção ocorreu no Instituto de Nutrição Josué de 

Castro (INJC) da UFRJ, entre Abril de 2013 a Outubro de 2013. Os atendimentos aos 

voluntários, assim como as avaliações metabólicas, foram realizados no Laboratório de 

Avaliação Nutricional (LANUTRI) do INJC da UFRJ. Todas as amostras de sangue foram 

coletadas no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia (LACFAR), por 

pessoal devidamente treinado. 

Foram incluídos homens adultos com diagnóstico de obesidade de grau I e II (IMC 

entre 30 a 34,9 kg/m
2
 e 35 a 39,9 kg/m², respectivamente) (WHO 2000) e ausência de perda 

de MC superior a 3 kg nos últimos 3 meses. Não foram considerados elegíveis homens com 

diagnóstico prévio de DM2, cardiopatias, HAS, nefropatia, doença hepática crônica, câncer, 

distúrbios gastrointestinais, infecciosos, ou indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, em 

tratamento com hipolipemiantes, hipoglicemiantes, fármacos anti-obesidade, bem como 

aqueles em tratamento dietético para perda de MC, e tabagistas. 

Foram excluídos os voluntários incapazes de completar todas as fases do estudo e 

aqueles que iniciaram o uso de medicação controlada durante a intervenção ou desenvolveram 

comorbidades citadas no critério de elegibilidade durante o estudo. 

 

5.3. DESENHO EXPERIMENTAL E ESQUEMA GERAL DO ESTUDO 

 

Trata-se de ensaio clínico randomizado, de intervenção, crossover e simples cego, o 

qual incluiu duas intervenções dietéticas de 60 dias, com período de washout de uma semana 

(Figura 1). 

Os indivíduos interessados em participar do estudo, preencheram questionário (Anexo 

3), o qual tinha por finalidade fazer a seleção dos voluntários, a partir da obtenção de 

informações referentes aos critérios de elegibilidade. 

Após, foram agendadas consultas individuais com os voluntários considerados aptos, 

para esclarecimentos em relação ao estudo, assinatura do TCLE, preenchimento do 

questionário de dados gerais (dados pessoais, história da doença atual, história familiar, dados 

socioeconômicos e culturais e preferências e aversões alimentares) e avaliação do consumo 

alimentar habitual (Anexo 4). Neste primeiro encontro cada voluntário também foi instruído 

quanto ao preenchimento dos registros dietéticos de três dias (Anexo 5), protocolo para 

avaliação da composição corporal e metabólica, além de receber orientações nutricionais 

padronizadas a serem seguidas nos três dias antecedentes os ensaios clínicos (Anexo 6). 
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As orientações para a avaliação metabólica incluíram o jejum noturno de 12 horas, 

abstenção do consumo de álcool, a fim de assegurar as reservas de glicogênio e o equilíbrio de 

macronutrientes, a manutenção da atividade física habitual e a ausência de atividade física 

extenuante nas 24 horas anteriores à consulta (CASAS-AGUSTENCH et al, 2009). 

As avaliações antropométricas, do GE (CI) e laboratoriais, bem como a composição 

corporal, foram realizadas no período basal e após cada intervenção dietética. 

Nos dias de ensaios clínicos os voluntários compareceram ao LACFAR, após jejum 

noturno de 12 horas, para realização da coleta de sangue, posteriormente foram conduzidos ao 

LANUTRI para avaliação antropométrica. Após o término desta, os voluntários repousaram 

por 10 minutos e, em seguida, iniciaram a avaliação metabólica por CI em circuito aberto. Os 

volumes de gases, O2 consumido e CO2 produzido por 30 minutos foram utilizados para 

cálculo da TMR e do quociente respiratório basal (QRB). Encerradas estas etapas foi 

oferecido aos voluntários um desjejum padrão (suco de fruta industrializado e biscoito 

salgado integral) e conferidos seus registros dietéticos de 3 dias (Figura 1). 

No tempo 0 (T0) da primeira intervenção do ensaio clínico foi feita a randomização 

(dieta hipocalórica hiperproteica ou hipocalórica normoproteica), sendo que todos os 

voluntários seguiram ambas as dietas em períodos distintos (Figura 1). Para a randomização 

considerou-se a ordem de procura para participação no estudo, dessa forma os voluntários 

representados por números ímpares iniciaram o estudo pela intervenção hipocalórica 

hiperproteica, e os participantes representados por números pares deram início à pesquisa pela 

intervenção hipocalórica normoproteica. Nesta fase houve o ocultamento da alocação dos 

indivíduos entre as intervenções estudadas. 

No primeiro dia de cada ensaio clínico, os voluntários receberam a dieta 

correspondente à intervenção para a qual havia sido alocado pela randomização. Os mesmos 

foram orientados a seguir a intervenção dietética por 60 dias, bem como ao longo desse 

período manter a atividade física habitual. 

Ao longo do estudo foi realizado acompanhamento quinzenal e, ao final de 60 dias, o 

GE, a massa e composição corporais, bem como as variáveis laboratoriais foram novamente 

avaliados, seguindo o mesmo protocolo proposto para o primeiro ensaio clínico. Em cada 

consulta quinzenal foram aplicados recordatórios de 24 horas (Anexo 7), a fim de avaliar o 

seguimento do plano alimentar prescrito. No decorrer dos 60 dias de cada intervenção 

dietética foram utilizados registros dietéticos de três dias, com a finalidade de avaliar o 

consumo alimentar das dietas propostas, por parte dos voluntários do estudo e compará-los 

aos registros obtidos antes da intervenção. 
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5.4. AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA 

 

 A ingestão dietética habitual foi avaliada por meio de registro dietético de três dias, 

sendo dois dias típicos e um dia atípico (WILLET, 1998), os quais foram analisados por meio 

do programa de análises de dietas DietPro 5i (DIETPRO, 2008). Esta avaliação foi repetida 

para determinação do consumo alimentar no decorrer de cada intervenção dietética. 

 As tabelas de composição química dos alimentos utilizadas como referência para a 

análise desse método quantitativo de inquérito alimentar foram, a Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (TACO) (NEPA/UNICAMP, 2006), Tabela de Composição de 

Alimentos: suporte para decisão nutricional (PHILIPPI, 2012) e a Tabela Brasileira de 

Composição dos Alimentos-USP (USP, 2014). 

 O percentual de normalidade dos macronutrientes foi avaliado segundo os respectivos 

pontos de corte, carboidrato (55% - 60%), proteína (15% - 20%) (CONSENSO 

LATINOAMERICANO DE OBESIDADE, 1998) e lipídio (20% - 30%) (ABESO, 2009). 

 Os registros dietéticos foram conferidos individualmente com cada participante do 

estudo, e ao passo que se verificavam dúvidas referentes ao porcionamento, forma de preparo, 

utensílio utilizado, intervalo entre as refeições, bem como omissão de alguma refeição, os 

voluntários eram questionados, a fim de esclarecimento do preenchimento adequado destes 

registros. Dessa forma, tentou-se evitar viés pela ausência de informações que pudessem 

refletir de forma irreal o consumo alimentar dos indivíduos, super ou subestimando-o. 
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 Para assegurar a fidedignidade na análise dos registros dietéticos, em relação ao 

consumo real de cada voluntário do estudo, foram feitas padronizações dos alimentos 

(tradicionais ou dietéticos), utilização de rótulos de produtos comerciais, descrição minuciosa 

de preparações específicas, que não continham nas tabelas utilizadas como base para esta 

análise, estimativa do consumo de óleo de adição para preparo dos alimentos (arroz, feijão e 

carnes). 

 

5.5. INTERVENÇÃO NUTRICIONAL  

 

Foram realizadas duas intervenções nutricionais hipocalóricas distintas com restrição 

média da recomendação de 500 a 1000 kcal/dia em relação ao VET individual (750 kcal), 

sendo uma com maior quantidade de proteínas, denominada hiperproteica (superior a 1,2g/kg 

peso atual /dia, com cerca de 30% do VET) preferencialmente de origem animal e a outra 

normoproteica (0,8 – 1,0 g/kg peso atual /dia ou 15 a 20% do VET). A dieta hiperproteica 

apresentou menos de 55% do VET de carboidratos , e a dieta normoproteica foi adequada em 

glicídios (55 – 60%) (CONSENSO LATINOAMERICANO DE OBESIDADE, 1998). Em 

ambas o teor de lipídios era de 25 – 30% do VET, estando dentro da faixa recomendada pela 

ABESO (2009), considerando-se até 7% de ácidos graxos saturados (AGS), 13% de ácidos 

graxos monoinsaturados (AGMI) e 10% de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) 

(CONSENSO LATINOAMERICANO DE OBESIDADE, 1998). 

O padrão dietético hiperproteico utilizado no presente estudo consistiu na oferta de 

alimentos fontes de proteína de AVB, mas que apresentassem baixa concentração de lipídios, 

principalmente de gordura saturada. Dessa forma, foi orientado o consumo de pescados, por 

pelo menos duas vezes na semana, carnes magras (patinho, músculo e alcatra), frango, clara 

de ovo, leite e iogurtes desnatados, bem como queijos brancos. Os voluntários também foram 

orientados a consumir preferencialmente os alimentos cozidos, assados e grelhados. 

Para garantir a diversidade no consumo alimentar foi utilizada como ferramenta 

metodológica uma lista de substituição dos alimentos específica para cada intervenção 

dietética proposta (Anexos 8 e 9). Adicionalmente, foi elaborado e utilizado um guia 

fotográfico dos alimentos em medidas caseiras, para auxiliar no consumo aproximado das 

porções prescritas. Também foram oferecidas aos voluntários, orientações nutricionais gerais 

(Anexo 10). 

 As dietas foram prescritas aos participantes do estudo conforme o GER, mensurado 

por CI, multiplicando-se este pelo valor médio (1,40 – 1,69) da categoria de levemente ativo 
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do nível de atividade física (NAF) (FAO/WHO/UNU, 2001) para obtenção do VET (ABETE 

et al, 2009).  

Para facilitar a prescrição no momento dos ensaios clínicos, as dietas foram 

previamente calculadas com o auxílio de uma planilha montada no programa Excel for 

Windows, utilizando dados da tabela de composição química dos alimentos (TACO) 

(NEPA/UNICAMP, 2011). 

A composição química das dietas calculadas estão apresentadas na Tabela 1, estas 

tiveram seu VET distribuído entre 1600 kcal a 3000 kcal com variação de 100 kcal. 

A dieta hiperproteica apresentou menor percentual de carboidratos, AGPI, e maior 

percentual de proteínas, AGS e colesterol. O percentual de lipídios, AGMI e fibra dietética 

não diferiu entre as dietas calculadas. 

 

Tabela 1. Distribuição energética e dos macronutrientes das intervenções dietéticas 

hiperproteica e normoproteica calculadas. 

 Hiperproteica Normoproteica p-valor 

VET (kcal) 2346,05 ± 425,18 2336,82 ± 425,46 0,95 

Carboidratos (%) 43,87  3,07 56, 40  0,98 < 0,001 

Proteínas (%) 29,13  1,96 16,46  1,35 < 0,001 

Lipídios (%) 27,13  1,72 27,13  1,64 1,00 

AGPI (%) 7,69  1,01 8,83  0,33 < 0,001 

AGMI (%) 10,13  0,45 10,35  0,72 0,34 

AGS (%) 9,09  0,77 6,81  1,38 < 0,001 

Colesterol (mg) 308,46  102,76 155,66  10,53 < 0,001 

Fibras (g) 26,61  2,57 26,83  2,45 0,81 

Legenda: VET: valor energético total; AGPI: ácidos graxos poli-insaturados; AGMI: ácidos graxos 

monoinsaturados; AGS: ácidos graxos saturados. 

 

5.6. AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA  

 

O nível de atividade física foi medido pelo questionário internacional de atividade 

física (IPAQ), na sua versão curta (Anexo 11), no início e final de cada intervenção. Este 
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questionário foi preenchido por todos os voluntários do estudo. Esta ferramenta foi utilizada 

para verificação do nível de atividade física no decorrer dos 60 dias de ambas as intervenções. 

O IPAQ é um instrumento de medida do nível de atividade física validado, auto-

aplicável e reprodutível (MATSUDO et al, 2001). As perguntas do IPAQ são referentes à 

última semana da data de aplicação do mesmo. 

As respostas de cada participante do estudo foram avaliadas e classificadas segundo a 

orientação do próprio IPAQ, o qual subdivide e conceitua as categorias da seguinte forma 

descrita no quadro abaixo (MATSUDO et al, 2001). 

 

Quadro 1. Classificação do nível de atividade física segundo IPAQ 

Sedentário 

Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana. 

Insuficientemente ativo 

Consiste em classificar os indivíduos que praticam atividade física por pelo menos 10 minutos 

contínuos por semana, porém de maneira insuficiente para classificá-los como ativos. Para classificar os 

indivíduos nesse critério, são somadas a duração e a frequência dos diferentes tipo de atividades 

(caminhadas + moderada + vigorosa). Esta categoria divide-se em dois grupos. 

Insuficientemente ativo a Insuficientemente ativo b 

Realiza 10 minutos contínuos de atividade física, seguindo 

pelo menos um dos critérios citados: frequência 5 

dias/semana ou duração 150 minutos/semana. 

Não atinge nenhum dos critérios da 

recomendação citada nos indivíduos 

insuficientemente ativos a 

Ativo 

Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos por 

sessão; b) moderada ou caminhada ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos por sessão; c) qualquer atividade 

somada ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 minutos por sessão. 

Muito ativo 

Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos por sessão; b) 

vigorosa ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos por sessão + moderada e/ou caminhada ≥ 5 dias/semana e ≥ 

30 minutos por sessão 
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5.7. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DA COMPOSIÇÃO CORPORAL  

 

Foram avaliados os parâmetros de MC e estatura, para cálculo do IMC, e o PC (WHO, 

1998), no LANUTRI da UFRJ.  

Os indivíduos tiveram a MC avaliada utilizando-se balança plataforma eletrônica 

Filizola
®
 modelo Personal Line 200, com capacidade de 200 kg e precisão de 50 g, com 

roupas leves e descalços. A estatura foi determinada utilizando-se antropômetro vertical 

portátil marca Alturexata
®
, com precisão de 1 mm (GIBSON, 1990). As medidas foram 

realizadas na posição vertical com os braços relaxados e a cabeça posicionada no plano de 

Frankfurt.  

O PC foi medido utilizando-se fita antropométrica em aço plano, com extensão total de 

dois metros e precisão de 1 mm, marca Sanny
®

, modelo TR4011. Essa medida foi obtida no 

ponto médio entre a margem da última costela inferior e a crista ilíaca (WHO, 2000). Foram 

realizadas três medidas e considerada a média destas (WHO, 1988). O risco muito aumentado 

para complicações metabólicas associadas com a obesidade foi verificado quando o PC 

apresentou-se acima de 102 cm (WHO, 2000). 

A composição corporal foi avaliada por bioimpedância elétrica (BIA) horizontal 

multifrequência (Biodynamics
®
 modelo 450), que se baseia no princípio da passagem de 

corrente elétrica no tecido hidratado, o qual se relaciona diretamente com o conteúdo de 

tecido magro. A medida foi realizada com o voluntário em posição horizontal, com membros 

estendidos, sem meias, luvas ou objetos metálicos. Os indivíduos avaliados receberam 

recomendações pré-teste, tais como manter apenas as atividades físicas cotidianas, evitando 

atividades intensas e exercícios físicos em geral; não ingerir qualquer tipo de bebida alcóolica, 

bem como manter a alimentação habitual, evitando o consumo de alimentos ricos em gordura, 

cafeína e proteína. Os voluntários também foram orientados quanto ao jejum de 12 horas, bem 

como evitar ingerir água pelo menos duas horas antes do teste (LUKASKI, 1985). O 

percentual de MLG foi obtido por meio da equação de Segal validada por Gray para homens 

obesos utilizando os dados de resistência (Ohms) obtidos por BIA, estatura (cm), MC (kg) e 

idade (anos) (SEGAL et al, 1988; GRAY et al, 1989). 

MLG = 0,00088580 x (estatura²) – 0,02999 x (resistência) + 0.42688 x (peso) - 

0.07002 x (idade) + 14.52435 

Por diferença da MLG com a massa corporal total, foi determinada a gordura corporal 

total (GCT). O Percentual de gordura corporal superior a 25% foi considerado como excesso 

de adiposidade corporal (LOHMAN et al, 1991). 
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5.8. AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO 

 

O GE foi avaliado no LANUTRI, utilizando-se o circuito aberto de CI com campânula 

respiratória (Vmax 29N
®

, Viasys Health care, EUA) (SIMONSON, 1990). Os volumes de O2 

e CO2 foram medidos em jejum no momento basal e após cada intervenção. 

Esta avaliação foi realizada no período da manhã, em uma sala com temperatura 

ambiente confortável, umidade controlada, pouca iluminação, ausência de ruídos. O monitor 

foi ligado 30 minutos antes do início do exame para aquecimento e estabilização dos gases. 

Os analisadores de O2 e CO2 foram calibrados com gás de concentração conhecida antes de 

cada avaliação metabólica. A análise do GE foi feita com o voluntário em decúbito dorsal. 

A avaliação, em jejum, foi precedida por repouso de 10 minutos e o O2 e CO2 foram 

medidos por 30 minutos. Para os cálculos da taxa metabólica e do quociente respiratório não 

proteico (QRNP) basal foram utilizados os volumes dos gases mencionados, quais sejam 

volume de oxigênio inspirado (VO2) e de gás carbônico expirado (VCO2) (mL/minuto) 

obtidos por meio de equações teóricas no próprio aparelho de CI (FERRANINI, 1983; 

WEIJS, 2008). Após esse período, os valores obtidos foram extrapolados para 24 horas, sendo 

considerados para o cálculo da TMR por equações específicas (WEIR, 1949). Os valores de 

QR correspondentes aos carboidratos, lipídios, proteínas, bem como dietas mistas são, 

respectivamente, 1,0, 0,70, 0,82 e 0,85 (FERRANINI, 1988; SCHUTZ, 1993). 

 

5.9. AVALIAÇÃO LABORATORIAL 

 

Foram analisados glicose, insulina, colesterol total e frações, triglicerídeos, ureia, 

creatinina, fosfatase alcalina, bilirrubina total, direta e indireta, aspartato aminotransferase 

(AST) e alanina aminotransferase (ALT). 

As coletas de sangue, bem como as análises laboratoriais foram conduzidas ao 

LACFAR da Faculdade de Farmácia da UFRJ, por profissionais devidamente treinados e com 

materiais descartáveis. Para tais análises foi realizado jejum noturno de 12 horas. 

A insulina foi analisada pelo método de Elisa utilizando-se o kit Human – Insulin 

ELISA (Gênese Produtos Diagnósticos) (LIDA et al, 2008). 

A glicemia (LOTT & TURNER, 1975) e a lipemia (triglicerídeos, HDL-C e colesterol 

total) (RICHMOND, 1973; KOSTNER et al, 1979; McGOWAN et al, 1983) foram analisados 

pelo método enzimático-colorimétrico (kit comercial CELM
®
 e KATAL

®
). O VLDL-
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colesterol (VLDL-C) e LDL-C foram calculados (FRIEDWALD et al, 1972). A RI foi 

estimada utilizando-se o método HOMA-IR (MATTHEWS et al, 1985): 

 

A creatinina (OWEN, 1954) foi avaliada pelo método cinético-colorimétrico. Os 

marcadores hepáticos, bilirrubina total, direta e indireta (RAND & DI PASQUA, 1962), 

fosfatase alcalina (BERGMEYER, 1985), AST, ALT (THOMAS, 1998), e ureia (TALKE & 

SCHUBERT, 1965) foram avaliadas pelo método cinético ultravioleta. 

 Na tabela 2 estão listados os pontos de corte dos parâmetros laboratoriais citados 

acima. 

 

Tabela 2. Valores de referência dos parâmetros laboratoriais 

Variáveis laboratoriais Valores de referência 

Glicose (mg/dL) 70 – 99 * 

Insulina (mcU/mL) 2,5 – 25,0* 

HOMA-IR ≥ 2,71 ** 

Colesterol total (mg/dL) < 200 *** 

HDL-colesterol (mg/dL) ≥ 60 *** 

LDL-colesterol (mg/dL) < 100 *** 

Triglicerídeo (mg/dL) < 150 *** 

VLDL-colesterol (mg/dL) < 30 *** 

Creatinina (mg/dL) 0,5 – 1,3 
♯ 

Ureia (mg/dL) 15 – 45 
♯ 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,3 – 1,2 
▲ 

Bilirrubina direta (mg/dL) Até 0,4 
▲ 

Bilirubina indireta(mg/dL) Até 0,46 
▲ 

Fosfatase alcalina (U/L) 45 – 129 
▲ 

AST (U/L) < 40 
♦ 

ALT (U/L) < 40 
▀ 

Legenda: HOMA-IR: homeostasis model assessment – insulin resintance; HDL-colesterol: High Density 

Lipoproteins (lipoproteína de alta densidade); LDL-colesterol: Low Density Lipoproteins (lipoproteína de baixa 

densidade); VLDL-colesterol: Very Low Density Lipoprotein (lipoproteína de muito baixa densidade); AST: 

aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase. 
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*DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2012-2013); ** GELONEZE & 

TAMBASCIA (2006); *** NCEP-ATP III (2002); 
♯
LEVEY et al (1999); 

▲ 
Kasztelan-Szczerbinska et al (2013) 

♦ 

Viana et al (2009); 
▀ 

Sinn et al (2013). 

 

5.10. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Os dados apresentaram distribuição não normal, sendo utilizados os testes não 

paramétricos. Os resultados foram analisados como média, desvio padrão, variação entre 

resultados pós-intervenção e basal (Δ) e intervalo de confiança. A comparação das variáveis 

contínuas, no momento basal e final de cada intervenção, bem como, entre as intervenções, 

foi realizada pelos testes estatísticos de Wilcoxon e Mann Whitney, respectivamente, 

considerando o nível de significância p ≤ 0,05. Foi utilizado o pacote estatístico SPSS versão 

16. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. SUJEITOS 

 

 Procuraram para participar do estudo 76 indivíduos, no entanto, apenas 12 foram 

considerados elegíveis, e desses 6 homens adultos com diagnóstico de obesidade de grau 1 e 2 

concluíram o ensaio clínico (figura 2). 
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Figura 2. Fluxograma de inclusão dos indivíduos no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO  

 

Os dados antropométricos e de composição corporal basais dos participantes que 

concluíram o estudo (n=6) encontram-se na tabela 3. Tendo em vista o modelo crossover do 

presente ensaio clínico é importante destacar que as características basais dos voluntários são 

referentes ao tempo T0 de início do estudo, independente da intervenção pela qual estes 

indivíduos foram alocados inicialmente por meio da randomização. 

 A idade dos voluntários foi de 32,83 ± 8,81 anos e os mesmos foram classificados com 

obesidade grau I e II e o PC foi superior a 102 cm indicando risco muito aumentado de 

complicações metabólicas relacionadas com a obesidade devido ao aumento da gordura intra-

abdominal. O percentual de gordura corporal também refletiu excesso de adiposidade corporal 

(Tabela 3). 

 

 

 

76 indivíduos procuraram para 

participar do estudo 

12 elegíveis 64 não elegíveis 

Randomização 

6 Intervenção 

Hiperproteica 

6 Intervenção 

Normoproteica 

4 indivíduos 

desistiram 

2 indivíduos 

desistiram 

6 concluíram o estudo 

Não Elegíveis 

 Idade> 60 anos com cardiopatia = 2 

 sexo feminino = 9 

 obesos grau II com comorbidade e obesos grau 

III = 29 

 tabagistas = 2 

 não ofereceram as informações necessárias = 5 

 não compareceram à entrevista = 3 

 haviam participado de intervenções recentes 

para perda de massa corporal= 3 

 sobrepeso = 7 

 uso de medicação controlada para perda de 

peso = 4 

Motivos de Desistências 

 não iniciou o estudo = 1 

 dificuldade de adesão ao padrão dietético 

hiperproteico = 2 

 motivos pessoais = 2 

 não seguiu o protocolo do estudo = 1 
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Tabela 3. Características antropométricas e de composição corporal basais dos indivíduos 

 

Variáveis 

Indivíduos (n = 6) 

Média ± DP 95% IC 

Idade (anos) 32,83 ± 8,81 23,58 a 42,09 

Massa Corporal (kg) 102,07 ± 9,75 91,83 a 112,29 

Estatura (m) 1,74 ± 0,09 1,65 a 1,84 

IMC (kg/m²) 33,49 ±1,47 31,95 a 35,03 

Perímetro da Cintura (cm) 111,33 ± 6,21 104,81 a 117,85 

Massa Gorda (%) 31,64 ± 6,87 24,42 a 38,85 

Massa Gorda (kg) 31,74 ± 4,02 27,52 a 35,96 

MLG (%) 68,36 ± 6,87 61,15 a 75,57 

MLG (kg) 70,32 ± 13,57 56,08 a 84,56 

Legenda: IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; MLG: massa livre de 

gordura. 

 

 Os participantes do estudo apresentaram alteração do perfil lipídico, uma vez que os 

valores de colesterol total, LDL-colesterol e triglicerídeo séricos estavam superiores aos 

limites de normalidade. Adicionalmente, observou-se que os indivíduos iniciaram o presente 

ensaio clínico controlado com glicose sérica superior a 99 mg/dL, entretanto, sem diagnóstico 

clínico de diabetes mellitus. A RI foi verificada em todos os integrantes do estudo, dado 

HOMA-IR superior a 2,71. Não foi observada alteração nas provas de função renal, contudo 

verificou-se que alguns marcadores hepáticos estavam acima dos valores de normalidade no 

momento basal. O GER médio foi de 1894,24 ± 126,70 quilocalorias. O QR mostrou valores 

que refletem a oxidação proteica ou de uma dieta mista (QR 0,80 ± 0,05) (Tabela 4).  
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Tabela 4. Características laboratoriais e de gasto energético basais dos indivíduos 

 

Variáveis 

Indivíduos (n = 6) 

Média ± DP 95% IC 

Colesterol total (mg/dL) 202,50 ± 42,64 157,75 a 247,25 

HDL-colesterol (mg/dL) 49,17 ± 11,97 36,60 a 61,73 

VLDL-colesterol (mg/dL) 31,17 ± 20,00 10,17 a 52,16 

LDL-colesterol (mg/dL) 122,16 ± 29,14 91,58 a 152,95 

Triglicerídeo (mg/dL) 155,83 ± 100,41 50,45 a 261,21 

Glicose (mg/dL) 100,67 ± 6,25 94,11 a 107,23 

Insulina (mcU/mL) 15,91 ± 11,21 4,15 a 27,69 

HOMA-IR 4,08 ± 3,08 0,84 a 7,32 

AST (U/L) 39,50 ± 23,51 14,82 a 64,17 

ALT (U/L) 55,67 ± 40,59 13,07 a 98,26 

Fosfatase alcalina (U/L) 67,33 ± 21,55 44,72 a 89,94 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,76 ± 0,22 0,53 a 0,99 

Bilirrubina direta (mg/dL) 0,24 ± 0,5 0,19 a 0,29 

Bilirrubina indireta (mg/dL) 0,52 ± 0,19 0,32 a 0,72 

Creatinina (mg/dL) 0,66 ± 0,48 0,16 a 1,17 

Ureia (mg/dL) 27,00 ± 5,58 21,13 a 32,86 

GER (kcal) 1894,24 ± 126,70 1761,27 a 2027,21 

GET (kcal) 2926,59 ± 195,75 2757,12 a 3216,22 

QR 0,80 ± 0,05 0,75 a 0,86 

Legenda: IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; HDL-colesterol: High Density Lipoproteins 

(lipoproteína de alta densidade); VLDL-colesterol: Very Low Density Lipoprotein (lipoproteína de muito baixa 

densidade); LDL-colesterol: Low Density Lipoproteins (lipoproteína de baixa densidade); HOMA-IR: 

homeostasis model assessment– insulin resintance; AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina 

aminotransferase; TMR: taxa metabólica de repouso; GET: gasto energético total; QR: quociente respiratório. 

 

 Metade dos voluntários foram classificados como insuficientemente ativos b, 16,7% 

sedentários, 16,7% ativos e 16,7% insuficientemente ativos a. 

 A dieta habitual dos indivíduos estudados foi hipercalórica comparada à sua 

necessidade energética mensurada por CI no momento basal (GET médio 2926,59 ± 195,75), 

hipoglicídica, normoproteica, hiperlipídica (superior a 30%), adequada em AGMI e AGPI, e 

rica em AGS. Apesar da dieta habitual ser normoproteica, 50% dos voluntários ingeriam 
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quantidade de proteína inferior à faixa de normalidade, e 16,67% consumiam dieta 

hiperproteica. A ingestão de fibras foi adequada e de colesterol elevada (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Ingestão dietética habitual dos indivíduos avaliados 

 

Variáveis 

Indivíduos (n = 6) 

Média ± DP 95% IC 

VET (Kcal) 3922,44 ± 1569,95 2274,87 a 5570,00 

Proteínas (%) 16,81 ± 8,02 8,40 a 25,23 

Proteína (g/kg) 1,38 ± 0,21 1,16 a 1,60 

Carboidratos (%) 42,53 ± 9,18 32,90 a 52,17 

Lipídios (%) 40,65 ± 7,88 32,38 a 48,93 

AGS (%) 10,95 ± 2,29 8,56 a 13,36 

AGPI (%) 9,64 ± 3,58 5,89 a 13,40 

AGMI (%) 11,69 ± 2,07 9,52 a 13,86 

Fibra (g) 26,14 ± 7,72 18,04 a 34,25 

Colesterol (mg) 402,10 ± 158,89 235,35 a 568,85 

Legenda: IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; VET: valor energético total; Proteína/kg: grama de 

proteína por quilograma de massa corporal; AGS: ácido graxo saturado; AGPI: ácido graxo poli-insaturado; 

AGMI: ácido graxo monoinsaturado. 

 

6.3. INGESTÃO DIETÉTICA ANTES, APÓS E ENTRE AS INTERVENÇÕES 

 

 Não foram observadas diferenças nos parâmetros dietéticos entre as intervenções 

(Tabela 6). 
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Tabela 6. Ingestão alimentar dos indivíduos durante as intervenções hiperproteica e 

normoproteica. 

Variáveis Hiperproteica (n = 6) Normoproteica (n = 6) p-valor 

Média ± DP 95% IC Média ± DP 95% IC 

VET (kcal) 2332,25 ± 794,89  1498,04 a 3166,43 2584,63 ± 680,27 1870,72 a 3298,53 0,59 

Proteína (%) 20,47 ± 6,17 13,99 a 26,95 15,38 ± 5,28 9,84 a 20,92 0,24 

Proteína (g/kg) 1,16 ± 0,39 0,75 a 1,57 0,99 ± 0,39 0,59 a 1,40 0,39 

Carboidrato (%) 47,36 ± 9,97 36,89 a 57,82 51,65 ± 13,89 37,07 a 66,23 0,70 

Lipídio (%) 32,17 ± 5,20 26,71 a 37,62 32,96 ± 9,54 22,94 a 42,98 0,59 

AGS (%) 6,84 ± 1,46 5,30 a 8,37 8,44 ± 3,18 5,10 a 11,77 0,39 

AGPI (%) 8,73 ± 2,86 5,73 a 11,72 7,81 ± 3,49 4,15 a 11,47 0,82 

AGMI (%) 7,53 ± 1,30 6,17 a 8,90 8,97 ± 3,11 5,71 a 12,24 0,24 

Fibra (g) 28,59 ± 13,78 14,13 a 43,05 31,52 ± 18,16 12,46 a 50,59 0,70 

Colesterol (mg) 204,36 ± 121,57 76,79 a 331,94 213,31 ± 79,04 130,36 a 296,26 0,82 

Legenda: IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; VET: valor energético total; Proteína/kg: grama de 

proteína por quilograma de massa corporal; AGS: ácido graxo saturado; AGPI: ácido graxo poli-insaturado; 

AGMI: ácido graxo monoinsaturado. 

 

O plano alimentar sugerido no início da intervenção para ambos os grupos não foi 

seguido na sua totalidade, porém observaram-se mudanças no padrão dietético habitual de 

todos os voluntários. A comparação da ingestão alimentar habitual com àquela observada 

durante as intervenções propostas pelo presente estudo, mostra que ao longo da intervenção 

hiperproteica houve redução da ingestão de lipídios, AGS, e AGMI. Na intervenção 

normoproteica, houve apenas redução da ingestão de colesterol (Tabela 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabela 7. Comparação da variação do consumo alimentar habitual e durante as intervenções 

hiperproteica e normoproteica. 

 

Variável 

HIPERPROTEICA NORMOPROTEICA 

Δ IC 95% p valor Δ IC 95% p valor 

VET (kcal) -2332,23 -1498,04 a -3166,43 0,46 -1337,80 669,78 a -3345,40 0,15 

Proteína (%) 3,66 12,73 a -5,42 0,35 -1,43 6,47 a -0,86 0,66 

Proteína (g/kg) -0,22 0,11 a -0,56 0,17 -0,39 0,07 a -0,85 0,07 

Carboidrato (%) 4,82 13,90 a -4,26 0,23 9,12 21,07 a -2,84 0,11 

Lipídio (%) -8,49 -1,06 a -15,91 0,03 -7,69 1,86 a -17,25 0,09 

AGS (%) -4,12 -1,09 a -7,15 0,02 -2,52 1,84 a -6,88 0,19 

AGPI (%) -0,91 1,67 a -3,50 0,40 -1,83 1,38 a -5,04 0,20 

AGMI (%) -4,15 -2,79 a -5,52 0,001 -2,72 0,46 a -5,89 0,08 

Fibra (g) 2,45 17,40 a -12,50 0,69 5,38 30,86 a -20,10 0,61 

Colesterol (mg)  -197,74 15,64 a -411,12 0,06 -188,79 5,62 a -383,19 0,05 

Legenda: IC: intervalo de confiança; VET: valor energético total; Proteína/kg: grama de proteína por 

quilograma de massa corporal; AGS: ácido graxo saturado; AGPI: ácido graxo poli-insaturado; AGMI: ácido 

graxo monoinsaturado.  

 

6.4. AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ANTES E APÓS AS 

INTERVENÇÕES  

 

 Aproximadamente 83,34% dos voluntários não apresentaram alteração do nível de 

atividade física no decorrer de ambas as intervenções, no entanto, foi observada mudança 

nesta variável em 16,66% dos participantes do estudo, tanto na intervenção hiperproteica 

quanto na normoproteica, os quais evoluíram na intervenção adequada em proteína de 

insuficientemente ativo b para insuficientemente ativo a. Esse mesmo percentual (16,66%) 

passou de insuficientemente ativo a para insuficientemente ativo b durante a intervenção rica 

em proteína. Esses resultados mostram que em um determinado momento de cada intervenção 

houve alteração da periodicidade da frequência do exercício físico, porém essa mudança se 

manteve dentro da própria categoria (insuficientemente ativo).  
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6.5. VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL ANTES, 

APÓS E ENTRE AS INTERVENÇÕES 

 

A tabela 8 mostra o comportamento das variáveis antropométricas e de composição 

corporal no momento basal e final das intervenções dietéticas hiper e normoproteica, 

respectivamente, bem como entre as referidas intervenções. 

 Houve redução do PC após ambas as intervenções. Porém, somente a intervenção 

normoproteica reduziu a MC (kg), o IMC e a MLG (kg), porém, não foram observadas 

diferenças entre as variações dos dados antropométricos e de composição corporal entre as 

intervenções. 

 

Tabela 8. Variação dos valores basais e após intervenções hiperproteica e normoproteica para 

variáveis antropométricas e de composição corporal. 

 

Variável 

Hiperproteica Normoproteica  

p valor* 
Δ IC 95% p valor Δ IC 95% p valor 

MC (kg) -1,18 -3,11 a 0,74 0,12 -3,47 -5,43 a -1,51 0,03 0,06 

IMC (kg/m²) -0,39 -0,99 a 0,21 0,12 -1,13 -1,77 a -0,48 0,03 0,06 

PC (cm) -2,25 -3,04 a -1,45 0,03 -3,33 -6,29 a 0,37 0,03 0,69 

MG (%) 0,53 -0,43 a 1,48 0,25 1,56 -0,20 a 3,35 0,12 0,31 

MG (kg) 0,08 -0,39 a 0,55 0,75 0,56 -0,99 a 2,11 0,34 0,94 

MLG (%) -0,53 -1,48 a 0,43 0,25 -1,57 -3,35 a 0,20 0,12 0,31 

MLG (kg) -1,26 -3,48 a 0,96 0,25 -4,03 -7,24 a 0,82 0,04 0,18 

Legenda: DP: desvio padrão; IC: intervalo de confiança; MC: massa corporal; IMC: índice de massa corporal; 

PC: perímetro de cintura; MG: massa gorda; MLG: massa livre de gordura. 

*Comparação entre as intervenções normoproteica e hiperproteica 

 

6.6. VARIÁVEIS DE GASTO ENERGÉTICO E MARCADORES METABÓLICOS DE 

OBESIDADE ANTES, APÓS E ENTRE AS INTERVENÇÕES 

 

 No que tange os parâmetros laboratoriais e metabólicos não foi verificada diferença 

entre intervenções, assim como no momento basal e final de cada intervenção estudada 

(Tabela 9).  

 Apesar da ausência de significância estatística, foi observado que as intervenções hiper 

e normoproteica não alteraram o colesterol total, o qual era de 189,83 ± 33,97 mg/dL e 188,83 
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± 57,55 mg/dL e atingiu valores de 189,5 ± 33,92 mg/dL e 182,0 ± 36,26 mg/dL, 

respectivamente. O mesmo resultado foi encontrado para a glicose sérica, que apresentou 

valores basais de 95,0 ± 9,63 mg/dL e 100,17 ± 7,39 mg/dL e atingiu valores pós intervenção 

de 92,5 ± 4,68 mg/dL e 94,0 ± 8,74 mg/dL, para hiper e normoproteica, respectivamente. O 

marcador hepático ALT se manteve adequado após intervenção hiperproteica (34,17 ± 15,74 

U/L e 39,33 ± 20,25 U/L, no período basal e final, respectivamente), enquanto que na 

intervenção normoproteica observou-se tendência à redução (p=0,06) desta variável (55,5 ± 

41,75 U/L e 40,00 ± 16,52U/L, no período basal e final, respectivamente). A normalização do 

HOMA-IR foi observada na intervenção normoproteica passando de 4,01 ± 3,15 no momento 

basal para 2,54 ± 1,11 ao término desta intervenção. Na intervenção hiperproteica esta 

variável foi de 2,64 ± 1,58 e 2,86 ± 1,89, no período basal e final, respectivamente. 
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Tabela 9. Variação dos valores basais e após intervenções hiperproteica e normoproteica para variáveis laboratoriais e de gasto energético. 

 

Variável 

Intervenção hiperproteica Intervenção normoproteica  

p valor* Δ IC 95% p valor Δ IC 95% p valor 

Colesterol (mg/dL) - 0,33 -12,16 a 11,49 0,92 - 6,83 -45,81 a 32,15 0,60 0,58 

HDL-colesterol (mg/dL) - 2,17 -6,38 a 2,05 0,21 - 2,67 -18,63 a 13,29 0,83 0,82 

VLDL-colesterol (mg/dL) - 7,33 -25,50 a 10,84 0,46 - 1,83 -12,36 a 8,69 0,46 1,00 

LDL-colesterol (mg/dL) 9,19 -17,15 a 35,48 0,75 - 2,33 -33,19 a 28,52 0,92 0,82 

TG (mg/dL) - 37,97 -129,07 a 53,74 0,46 -10,50 -63,39 a 42,39 0,46 0,94 

Glicose (mg/dL) - 2,5 -10,28 a 5,28 0,40 - 6,17 -17,52 a 5,18 0,25 0,59 

Insulina (mcU/mL) 1,30 -2,12 a 4,73 0,34 -4,30 -12,67 a 3,40 0,17 0,18 

HOMA-IR 3,99 -10,09 a 18,08 0,60 -26,46 -69,89 a 16,98 0,25 0,18 

AST (U/L) -13,83 -42,17 a 14,51 0,50 - 9,67 -23,63 a 4,29 0,07 0,59 

ALT (U/L) 5,17 -3,21 a 13,55 0,14 -15,50 -40,14 a 9,14 0,12 0,06 

FA (U/L) 2,33 -13,44 a 18,10 0,89 3,67 -9,04 a 16,37 0,46 0,59 

BT (mg/dL) 0,17 -0,21 a 0,55 0,34 0,01 -0,24 a 0,6 0,92 0,48 

BD (mg/dL) 0,01 -0,08 a 0,10 0,49 -0,003 -0,06 a 0,05 0,75 0,94 

BI (mg/dL) 0,16 -0,14 a 0,47 0,21 0,01 -0,19 a 0,22 0,92 0,39 

Creatinina (mg/dL) 0,06 -0,27 a 0,40 0,59 - 0,07 -0,28 a 0,15 0,52 0,39 

Ureia (mg/dL) 1,67 -4,11 a 7,44 0,34 - 1,67 -8,98 a 5,65 0,46 0,31 

GER (kcal) -128,37 -388,08 a 131,33 0,17 -50,73 -328,30 a 226,83 0,64 1,00 

GET (kcal) -73,32 -307,66 a 161,02 0,46 -78,38 -498,63 a 341,87 0,34 0,69  

QR 0,09 -0,06 a 0,25 0,17 0,01 -0,07 a 0,09 0,67 0,48 

 

Legenda: DP: desvio padrão; IC: intervalo de confiança; HDL-colesterol: High Density Lipoproteins (lipoproteína de alta densidade); VLDL-colesterol: Very Low Density Lipoprotein 

(lipoproteína de muito baixa densidade); LDL-colesterol: Low Density Lipoproteins (lipoproteína de baixa densidade); TG: triglicerídeo; HOMA-IR: homeostasi smodel assessment – insulin 

resistance; AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; FA: fosfatase alcalina; BT: bilirrubina total; BD: bilirrubina direta; BI: bilirrubina indireta; TMR: taxa metabólica de 

repouso; GER: gasto energético de repouso; GET: gasto energético total; QR: quociente respiratório.*Comparação entre as intervenções normoproteica e hiperproteica. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo foi conduzido com homens adultos com diagnóstico de obesidade 

de graus I e II. Cada participante foi submetido a duas intervenções dietéticas de restrição 

calórica, hiperproteica e normoproteica, em momentos distintos do ensaio clínico. A 

intervenção normoproteica apresentou efeito benéfico sobre a redução da MC e IMC, porém 

mostrou redução da MLG (kg). Ambas reduziram o PC. 

 Russel et al (2011) realizaram ensaio clínico randomizado, crossover, durante nove 

semanas, com 17 homens obesos e verificaram que a redução de MC foi mais evidente na 

intervenção rica em proteína (28% do VET) com moderada concentração de carboidratos 

(35% do VET), comparada com a intervenção hiperproteica (29% do VET), porém com 5% 

do VET de carboidrato. Wycherley et al (2012), confirmaram em metanálise com 23 ensaios 

clínicos randomizados primários, sendo 13 de longo prazo (superior ou igual a 12 semanas) e 

10 de curto prazo (inferior a 12 semanas), que a redução de MC após consumo de dieta 

hiperproteica é sustentada por evidência científica. 

No presente estudo não foram observadas alterações significativas na MC após 

intervenção hiperproteica. Esse achado pode ser justificado pela baixa adesão que os 

voluntários tiveram com a dieta rica em proteína, o que resultou na perda amostral e a maior 

parcela dos indivíduos (66,67%) que permaneceram no estudo iniciaram o ensaio clínico pela 

dieta normoproteica, momento este em que a perda de MC tende a ser maior por estarem no 

início do período de restrição alimentar. Segundo Ayyad et al (2000) e Miller et al (1997), 

pacientes obesos diminuem a MC quando mantidos com dietas restritivas, mas a perda de MC 

tende a não continuar em longo prazo. Papadaki et al (2014) também não observaram 

diferença significativa na MC entre cinco intervenções dietéticas, das quais duas eram 

“hiperproteica” (21,9% e 22,7% do VET), sendo uma “hipoglicídica” (46,6% do VET) e outra 

“hiperglicídica” (45,1 do VET); duas intervenções eram “hipoproteicas” (17,9% e 17,2 do 

VET) com distinção na oferta de carboidratos, (50,7% e 50,5 do VET); e a outra era uma dieta 

padrão. Esses valores são referentes ao consumido pelos participantes do estudo durante as 

intervenções. Todas as dietas avaliadas objetivavam a manutenção de MC. 

Ao se considerar o presente estudo e as pesquisas anteriores citadas pode-se observar 

que o percentual de proteína capaz de promover perda de MC deve ser superior a 30% do 

VET, ao contrário do presente estudo em que os voluntários utilizaram percentual proteico 

próximo a 20% do VET, apesar da prescrição ter sido superior. 
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Apesar da ingestão proteica entre as intervenções estudadas não ter diferido 

estatisticamente, ao longo da intervenção hiperproteica o consumo de proteína foi superior à 

recomendação (15% a 20% do VET) (Consenso Latino-americano de Obesidade, 1998), na 

medida em que durante a intervenção normoproteica a ingestão desse macronutriente 

permaneceu adequada às recomendações para obesidade. Adicionalmente, também houve 

redução de lipídios totais e suas frações após dieta rica em proteína, o que não ocorreu na 

normoproteica. 

Em relação à variável antropométrica PC, o presente ensaio clínico randomizado 

observou redução deste parâmetro em ambas as intervenções. Abete et al (2009) verificaram 

alteração significativa no PC no momento basal e final das quatro intervenções estudadas; 

“hiperproteica” (30% do VET); “controle”, “alto consumo de leguminosas” e com “consumo 

de óleo de peixe”, todas com 15% do VET de proteína; entretanto, esta variável somente 

diferiu entre as intervenções hiperproteica comparada à controle, bem como entre a rica em 

proteína comparada à dieta com consumo de óleo de peixe. Esses mesmos autores 

demonstraram redução da MLG após consumo de dieta rica em proteína. Atribui-se este 

resultado ao plano alimentar hipocalórico, que é capaz de reduzir a MC, como demonstrado 

em outros estudos (TUMOVA et al, 2013; JOHANSSON et al, 2014; HALL et al, 2014), e 

não necessariamente ao conteúdo proteico da dieta. 

Segundo dados de metanálise, a dieta com elevado percentual de proteína apresentou 

efeitos benéficos sobre a MG e efeito favorável e significante em relação à MLG, porém em 

estudos de longo prazo (WYCHERLEY et al, 2012a). Neste sentido, destaca-se que nosso 

estudo foi conduzido por 8 semanas, o que poderia justificar a ausência de efeito significativo 

da dieta hiperproteica nestas variáveis.  

Farnsworth et al (2003) compararam duas intervenções dietéticas, sendo uma rica em 

proteína (27% do VET), hipoglicídica (44,4% do VET), normolipídica (27% do VET), rica 

em AGS e AGMI (7% e 13,3%, do VET respectivamente) e adequada em AGPI (2,8% do 

VET); e a outra intervenção normoproteica (15%), adequada em carboidrato, lipídio e AGPI 

(57,3%, 26,8% e 3% do VET, respectivamente), com AGS e AGMI acima dos valores de 

normalidade (7,9% e 13,3% do VET). Esses autores mostraram diminuição da MG no grupo 

de indivíduos submetidos à intervenção hiperproteica, bem como que o consumo elevado de 

proteína preservou a MLG em mulheres hiperinsulinêmicas ao longo de 12 semanas de 

restrição calórica, mas em contraste, este efeito não foi evidente em seus participantes do sexo 

masculino. No presente estudo, verificou-se redução da MLG, o que poderia ser atribuído a 

redução da MC nesta intervenção (KRIEGER et a, 2006).  
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Adicionalmente, os mesmos autores abordaram que o aporte proteico excessivo 

ofertado à população estudada reduziu a glicose sérica, colesterol total, o HOMA-IR, assim 

como o LDL-colesterol. Em nosso estudo observamos resultados diferentes, visto a ausência 

de alterações nestas variáveis em ambas as intervenções. A redução na ingestão de AGMI na 

intervenção hiperproteica poderia alterar um possível resultado benéfico desta dieta na 

lipemia (FARNSWORTH et al (2003). 

De acordo com a I Diretriz Sobre Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular 

(2013), a substituição do AGS por AGMI deve ser preconizada, a fim de otimizar a redução 

das concentrações plasmáticas de LDL-colesterol, bem como de melhorar a sensibilidade à 

insulina, diminuindo o risco de DM2. Quando essa substituição de AGS por AGMI perfaz um 

valor aproximado de 15% do VET, o consumo deste ácido graxo pode ser ofertado para 

reduzir o desenvolvimento de DCV. Ao se considerar esta questão ressalta-se que o plano 

alimentar hiperproteico deve ser adequado em lipídios totais, no entanto, atentar não somente 

para o controle na oferta de AGS, mas também, estimular o consumo de AGMI. O padrão 

hiperproteico prescrito reduziu o consumo de AGS e AGMI, no entanto, a ingestão habitual 

dos participantes do estudo era rica em AGS e adequada em AGMI. 

Conforme Abete et al (2008) e Abete et al (2009), o consumo do padrão dietético 

hiperproteico proporcionou diminuição no HDL-C, o que não foi observado no presente 

estudo. 

Segundo dados de uma revisão sistemática com metanálise de estudos 

epidemiológicos e ensaios clínicos randomizados, a adesão ao padrão dietético rico em AGMI 

está associada com aumento discreto do HDL-C, cerca de 1,17 mg/dL (KASTORINE et al, 

2011).  

Layman et al (2008) observaram que o padrão dietético hiperproteico acompanhado de 

redução da ingestão de glicídios, pode contribuir na redução dos TG. No presente estudo, não 

houve redução da ingestão deste macronutriente com o aumento da proteína, o que poderia 

justificar a ausência de efeito deste padrão dietético nesta variável. 

 Embora tenhamos encontrado ausência de diferença significativa referente à 

concentração sérica de insulina após consumo de ambas as intervenções, alguns estudos 

observaram redução desta variável após consumo de dieta rica em proteína (LEJEUNE et al, 

2005; ABETE et al, 2008; ABETE et al, 2009; JOHNSTONE et al, 2008). 

 A preocupação de que dietas ricas em proteína podem ter efeito deletério sobre a 

função renal, não foi sustentada pelo presente ensaio clínico controlado, pois não houve 

diferença entre as intervenções estudadas. Estudo anterior também mostrou que a depuração 
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de creatinina não foi alterada pelo aumento no consumo da proteína dietética, por meio de 

intervenção rica neste macronutriente (30% VET), a qual objetivava a perda de MC da 

população estudada (JOHNSTON et al, 2002). Knight et al (2003) avaliaram em estudo 

prospectivo a influencia do consumo hiperproteico sobre a taxa de função renal em 1.624 

mulheres com idade entre 42 a 68 anos, no período de 1989 a 2000. Esses autores observaram, 

por meio de regressão linear multivariada, que o alto consumo de proteínas não foi associado 

com alteração na taxa de filtração glomerular em mulheres com função renal normal. 

 Em contrapartida, em estudo experimental realizado com ratos wistar, o qual avaliou 

os efeitos da dieta hiperproteica sobre parâmetros renais no decorrer de 12 meses, mostrou 

que o elevado consumo de proteína dietética alterou morfologicamente a função renal 

tornando esses animais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças renais ao longo do tempo 

(APARICIO et al, 2013). Salientamos que o presente estudo foi conduzido por 8 semanas em 

humanos, além do fato de a quantidade de proteína possivelmente deletéria para o animal 

difere dos humanos, não sendo possível comparar o presente estudo com o anteriormente 

citado. 

 Conforme observamos nos dados basais, as concentrações dos marcadores hepáticos 

ALT e bilirrubina indireta estavam alteradas. Entretanto, após intervenção normoproteica, 

houve melhora na concentração sérica de ALT, além de tendência a redução nas 

concentrações séricas desta transaminase, sem haver diferença estatística entre as 

intervenções. Estudos mostram que a redução de 5% a 7% na MC proporciona diminuição 

sérica desse marcador hepático (HUANG et al, 2005; GHAEMI et al, 2013). Adicionalmente, 

o consumo de dietas adequadas em AGS, também melhora o perfil sanguíneo dessa 

transaminase (GHAEMI et al, 2013) Neste contexto, a possível ação favorável da dieta 

normoproteica sobre ALT pode ser devido a perda de MC e redução da ingestão de AGS 

nesta intervenção. 

Li et al (2010) avaliaram em estudo randomizado controlado conduzido com 100 

indivíduos de ambos os sexos por um período de 12 meses, a influência de duas intervenções 

dietéticas, sendo uma delas hiperproteica (2,2g de proteína por quilograma de peso) e a outra 

normoproteica (1,1g de proteína por quilograma de peso). Não foram observados efeitos 

adversos sobre as funções hepática e renal após consumo de dieta rica em proteína. 

 Dentre as doenças hepáticas associadas à obesidade podemos citar a doença hepática 

gordurosa não alcoólica (DHGNA). Liu et al (2010) observaram risco relativo de cirrose 

hepática aumentado em 28% para cada elevação de 5 unidades no IMC acima de 22,5 kg/m², 

sendo cerca de 17% dos casos de cirrose hepática atribuível ao excesso de MC. Alterações no 
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estilo de vida, tais como mudanças no hábito alimentar, desempenham papel importante no 

tratamento da DHGNA. Dietas restritivas individualizadas favorecem a perda de MC e 

melhoram o quadro clínico da DHGNA (YORK et al, 2009). O tratamento dietoterápico deve 

oferecer redução calórica  e ser rico em AGPI e AGMI, bem como antioxidantes naturais 

como, por exemplo, vitaminas A e C, por minimizarem o processo inflamatório e 

contribuírem com a melhora da DHGNA. De acordo com as recomendações nutricionais para 

pacientes com DHGNA, o plano alimentar deve proporcionar cerca de 40-50% do VET de 

carboidratos, e o percentual de lipídios deve ser inferior a 30% do VET (ADAMS & 

ANGULO, 2006; YORK et al, 2009). Dessa forma, destaca-se a relevância que o tratamento 

dietético da obesidade possui, pois o mesmo deve promover perda de MC sem alterar o risco 

de desenvolvimento de outras doenças que podem estar associadas com a obesidade. 

 A composição dietética influencia o GE diretamente por meio da divergência do ETA 

dos macronutrientes, e indiretamente pela ação hormonal (FEINMAN et al, 2003). Nossos 

resultados não demonstraram influência da intervenção hiperproteica no GER e GET. Em 

contrapartida, Mikkelsen et al (2000) verificaram aumento de 3,9% no GE de 24 horas após 

consumo de dieta hiperproteica (29% do VET), quando comparada a uma dieta rica em 

carboidrato com 11% do VET de proteína.  

Por se tratar de ensaio clínico randomizado com duas intervenções de dois meses e 

crossover, é esperada a baixa adesão dos voluntários ao plano alimentar prescrito, pelo fato 

de, muitas vezes, seguirem orientações diferentes da sua rotina, o que pode influenciar na 

motivação dos mesmos, principalmente quando a perda de MC é lenta. Também pode ocorrer 

a termogênese adaptativa, que por sua vez diminui o GE e aumenta a sensação de fome 

induzindo a recuperação da MC perdida (SUMITHRAN et al, 2011; EBBELING et al., 2012). 

Estudos mostram que a dieta hiperproteica poderá manter a perda de MC por mais 

tempo devido a sua capacidade de manutenção MLG (FARNSWORTH et al, 2003; 

CAMPBEL & TANG, 2010; WYCHERLEY et al, 2012a). O aumento do tempo de 

intervenção e do percentual de proteína na dieta poderia refletir em resposta diferenciada 

quanto à perda de MC entre às intervenções do presente estudo. 

No presente estudo houve perda de 50% dos participantes que iniciaram a pesquisa. 

Dentre esses indivíduos que desistiram do estudo, a maioria iniciou o ensaio clínico pela 

intervenção hiperproteica. Esses achados estão de acordo com o encontrado por 

WYCHERLEY et al (2012b), que avaliaram em 123 homens adultos com diagnóstico de 

sobrepeso e obesidade por 52 semanas o efeito de duas intervenções dietéticas, uma rica em 

proteína (35% do VET) e outra adequada neste macronutriente (17% do VET). Cerca de 43% 
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dos participantes selecionados para este estudo não concluíram o mesmo. No estudo realizado 

por EBBELING et al (2012), que avaliou os efeitos biológicos de três dietas com distinta 

distribuição de macronutrientes e carga glicêmica utilizadas na manutenção da MC perdida ao 

longo de quatro semanas, o percentual de perda de voluntários foi de 65,62%. 

 Este estudo procurou proporcionar uma alternativa de intervenção dietoterápica para 

controle da obesidade e suas comorbidades a partir de padrão dietético hiperproteico com 

proteínas de AVB, no entanto, atentando para a qualidade do lipídio oferecido, tendo em vista 

que alimentos fontes de proteínas de AVB também são veículos de AGS (IOM, 2002; WHO, 

2003). Acredita-se que a tentativa de oferecer dieta hiperproteica adequada em lipídios e AGS 

tenha resultado na escolha de alimentos que não apresentam características palatáveis 

desejáveis, como alcançaríamos caso escolhêssemos alimentos a base de carnes, o que pode 

ter influenciado na adesão a este plano alimentar. Alguns estudos que avaliaram o efeito de 

intervenções hiperproteicas em indivíduos obesos desenvolvidos até o presente momento, 

ofertaram alimentos ricos em proteína e com elevadas quantidades de AGS (ABETE et al, 

2008; ABETE et al, 2009), ao passo que outros estudos não relatam o tipo de alimento 

ofertado nesta intervenção dietética (EBBELING et al, 2012). 

 Considera-se importante o cuidado com a qualidade dos lipídios ofertados, e no 

presente estudo a intervenção rica em proteína reduziu a ingestão de AGS, o que não ocorreu 

na intervenção normoproteica. Esses resultados destacam que o padrão hiperproteico proposto 

teria efeito cardioprotetor (I DIRETRIZ SOBRE CONSUMO DE GORDURAS E SAÚDE 

CARDIOVASCULAR, 2013). Destaca-se que a prescrição dietética não priorizava a redução 

na ingestão de lipídios totais e frações, mas sim que fosse semelhante ao plano alimentar 

normoproteico, diferindo apenas em relação ao conteúdo proteico e, consequentemente, de 

carboidratos, porém, considerando que a maioria dos participantes que permaneceram no 

estudo realizou a intervenção hiperproteica no segundo momento do estudo, os mesmos 

apresentavam alteração no hábito alimentar adquirida na primeira intervenção, como por 

exemplo preferência pela ingestão de leite e iogurte desnatados e queijos brancos, o que pode 

ter refletido na mudança do perfil lipídico da dieta deste grupo. 

 Segundo Coutinho & Da Cunha (2005), o ensaio clínico ideal é aquele em que se 

analisa um tratamento em determinado grupo num intervalo de tempo, e que permite avaliar 

outro tratamento com outro grupo, porém possibilitando retornar ao mesmo período estudado 

anteriormente. Entretanto, esse tipo de estudo é inviável, sendo o modelo crossover uma 

alternativa que se assemelharia ao exposto acima em termos de eficácia de tratamento, pois 

nos permite comparar o indivíduo com ele mesmo, pelo fato de a mesma pessoa ser submetida 
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aos tratamentos propostos. Adicionalmente, sabemos que o modelo crossover possui algumas 

limitações, tais como a dificuldade de eliminar efeitos residuais, denominados carryover, de 

um tratamento anterior sobre outro subsequente, sendo o washout uma tentativa de anular o 

carryover (RATKOWSKI, 1993). 

O presente estudo procurou utilizar metodologia adequada de delineamento de estudo 

com a finalidade de obter resultado mais próximo da realidade. No entanto, acredita-se que 

alguns dados podem ter expressado de forma não fidedigna o real efeito de ambas as 

intervenções, tendo em vista que a maior parcela de perda dos participantes do estudo foi por 

motivo da baixa adesão ao plano alimentar hiperproteico no início do ensaio clínico, fazendo 

com que a maioria da população do estudo iniciasse o ensaio clínico pela intervenção 

normoproteica. Nesse sentido, vale ressaltar que o método de randomização seguido neste 

estudo permitiu a homogeneidade na alocação dos participantes entre as intervenções testadas. 

 Além da baixa adesão a intervenção dietética, outras limitações observadas no 

presente estudo se referem ao tamanho relativamente pequeno da amostra analisada, dado o 

grande percentual de abandono do ensaio clínico; o fato dos voluntários estarem submetidos a 

condições de vida livre, motivo este que dificultou o seguimento do plano alimentar prescrito 

em longo prazo; bem como a dificuldade de recrutamento de voluntários com perfil pré-

definido pelos critérios de elegibilidade e inclusão. Estudos semelhantes conduzidos com 

mulheres, maior número de indivíduos e maior tempo de intervenção, possivelmente poderão 

esclarecer o papel da proteína na MC, composição corporal e controle de comorbidades. 

 

8. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O padrão dietético hiperproteico consumido pelos voluntários do presente estudo não 

influenciou a MC, composição corporal, GE e parâmetros relacionados ao perfil lipídico e 

glicídico de homens obesos, e tampouco alterou os marcadores de função e lesão hepática e 

renal. Os efeitos das intervenções no PC se devem ao acompanhamento nutricional e a 

restrição calórica, sem relação com o consumo proteico. 

 O efeito positivo da dieta normoproteica na MC pode estar relacionado com a adoção 

deste plano alimentar pela maioria dos voluntários no início da restrição calórica, quando a 

perda de MC tende a ser mais intensa. Confirma-se que a perda de MC pode auxiliar na 

normalização de marcadores de função e lesão hepática, porém pode resultar em redução de 

MLG. 
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Os resultados obtidos não devem ser extrapolados para a população obesa, mas devem 

oferecer subsídios para a elaboração de outros estudos com objetivo semelhante, porém com 

maior número de indivíduos, de ambos os sexos e com maior tempo de intervenção. A busca 

por alimentos ou suplementos que viabilizem o aumento expressivo da proteína na dieta sem 

alteração dos lipídios totais e saturados também se torna necessária, dada a baixa adesão 

encontrada com o uso dos alimentos propostos no presente estudo.  

Sugere-se investigar o efeito da dieta hiperproteica adequada em lipídios e suas 

frações nas doenças crônicas associadas à obesidade, como as cardiovasculares e o DM2. 
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ANEXO 1 – Protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução n
o
 196, de 10 de outubro de 1996. Conselho Nacional de Saúde 

 

Dados de identificação 

Título do projeto:Dieta hiperproteica e sua influência no metabolismo energético, perda de 

peso, composição corporal, lipemia e glicemia em homens obesos. 

Pesquisador Responsável: Prof
a
. Dr

a
. Eliane Lopes Rosado 

Instituição a que pertence o Pesquisador responsável: Instituto de Nutrição Josué de Castro, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Telefones para contato: (21) 9116-4179 (Anna Lúcia), (21) 8105-4499 (Eliane), (21) 2562-

6601 (Instituto de Nutrição Josué de Castro/UFRJ). 

 

Nome do Voluntário:_____________________________________________________ 

Idade:___________ anos   R.G.________________________________ 

 

Termo de Esclarecimento 

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Dieta hiperprotéica e sua 

influência no metabolismo energético, perda de peso, composição corporal, lipemia e 

glicemia em homens obesos”, de responsabilidade dos pesquisadores Anna Lúcia Andrade 

Santos e Eliane Lopes Rosado. O estudo tem como objetivo avaliar a perda de peso, a gordura 

e o gasto de energia do corpo, a glicose e a gordura no sangue, além de testes para avaliar a 

função do rim e do fígado, por meio da dieta.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa auxiliarão no tratamento da obesidade por meio da dieta. 

O Sr. deverá inicialmente comparecer ao Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) para a 

coleta de dados referente a este estudo. Será necessário responder a um questionário de 

informações gerais e sobre alimentação e serão feitas orientações referentes à dieta para serem 

utilizadas durante os três dias anteriores a próxima consulta. 

Na segunda consulta, o Sr. deverá chegar ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

(HUCFF) na UFRJ em jejum de doze horas, trazendo o questionário sobre sua alimentação 

preenchido e a urina que será coletada durante a noite. Iremos avaliar seu peso e sua altura, 

bem como a sua cintura utilizando fita métrica. O Sr. irá repousar durante dez minutos. 

Durante os trinta minutos seguintes, iremos medir sua respiração utilizando aparelho 

apropriado para avaliar o gasto de energia do seu corpo.  

Em seguida, será feita coleta uma pequena quantidade de sangue (15 mL) para avaliação de 

glicose, insulina, gordura no sangue e outros testes para avaliar a função do rim e fígado. O 

sangue será utilizado apenas para esta pesquisa e será coletado na sua veia do antebraço, por 

pessoal devidamente treinado com higiene, seguindo todas as normas de segurança, utilizando 

material descartável. O sangue que não for utilizado (sobrar) será descartado (jogado fora).  

Ao final, o Sr. receberá um tipo de dieta e listas de substituições de alimentos para ser seguida 

diariamente durante 60 dias. Será feito acompanhamento a cada 15 dias para avaliar seu peso 
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e esclarecer dúvidas em relação ao estudo. Ao final de 60 dias, o Sr. receberá alta de 7 dias, 

quando deverá manter a vida normal, retornando ao INJC para repetir as análises feitas antes e 

depois da primeira dieta. Neste momento será fornecida outra dieta para seguimento por mais 

60 dias. 

O Sr. não sofrerá nenhum risco com a participação no estudo. Os desconfortos são aqueles 

associados com a coleta de sangue. Eventualmente, a coleta de sangue poderá provocar 

“vermelhidão local”. Os equipamentos e materiais usados paraa coleta de sangue serão 

descartáveis. As medidas de gordura do corpo não causarão desconforto, assim como as 

medições de sua respiração utilizando aparelho apropriado para avaliar o gasto de energia do 

seu corpo. Todo material coletado será utilizado apenas para esta pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão fornecidos somente no final do estudo, quando o Sr. será 

orientado nutricionalmente para ajudar no seu tratamento, baseando-se nos resultados obtidos 

no estudo e em recomendações já estabelecidas sobre a alimentação saudável. 

Em qualquer etapa do estudo, o Sr. terá acesso ao profissional responsável que poderá ser 

encontrado nos telefones: (21) 2562-6601 (Instituto de Nutrição Josué de Castro/UFRJ), (21) 

8105-4499 (Dra. Eliane) ou (21) 9116-4179 (Nutricionista Anna Lúcia). Se o Sr. tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) situado à Rua 

Professor Rodolfo Paulo Rocco, 255 - Cidade Universitária – sala 01D – 46 – 1º andar, 

telefone (21) 2562-2480 – E-mail: cep@hucff.ufrj.br. O CEP funciona de segunda-feira a 

sexta-feira, de 08 horas às 15 horas. 

É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação. 

Os resultados serão analisados em conjunto com os resultados dos outros voluntários, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum voluntário. Os resultados serão apresentados em 

revistas e congressos científicos. 

Tanto os resultados de seus exames, quanto a avaliação das fichas preenchidas somente será 

realizada pelos pesquisadores deste estudo e pelos profissionais que estarão relacionados com 

seu atendimento e que estarão cuidando do Sr., e não será permitido que outras pessoas vejam 

seus resultados, garantindo proteção contra qualquer tipo de discriminação. 

O Sr. poderá, em qualquer momento do estudo, pedir informações e até se atualizar quanto 

aos resultados parciais da pesquisa.  

Esta pesquisa não lhe trará despesas, ou seja, o Sr. não pagará pelos exames e pelas demais 

avaliações. Também não terá remunerações relacionadas à sua participação durante e ao final 

do estudo. 

Caso ocorra algum dano pessoal resultante do estudo o Sr. terá direito ao atendimento pelos 

pesquisadores ou encaminhamento na Instituição.  

 

Termo de Consentimento 

 Eu, __________________________________________, RG nº __________________ 

acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima 

citado. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito 

e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento nesta Instituição. Também abro mão de indenizações ou ressarcimentos neste 

estudo. Além disso, estou ciente de que eu e o pesquisador responsável por essa pesquisa 

deveremos rubricar todas as folhas desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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___________________________________   Data: ___/___/_____ 

  (assinatura do voluntário) 

 

___________________________________   Data: ___/___/_____ 

         Profa. Dra. Eliane Lopes Rosado 

  (Pesquisadora responsável) 

 

___________________________________   Data: ___/___/_____ 

 Nutricionista Anna Lúcia Andrade Santos 

            (Pesquisadora) 
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ANEXO 3 – Questionário de pré-seleção dos voluntários 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO 

                       DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PRÉ-SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

 

 

1. Qual a sua idade? 

2. Qual é o seu peso atual? 

3. Qual é a sua altura? 

4. Você faz ou fez dieta recentemente para emagrecer? 

5. Teve perda de peso superior a 3 kg nos últimos 3 meses? 

6. Você usa algum medicamento com frequência? ( ) Sim - Qual o nome? 

7. Usa o medicamento para o que? (Trazer a bula no dia) 

8. Você fuma? 

9. Você tem alguma doença tipo: diabetes mellitus, cardiopatias, hipertensão arterial 

sistêmica, nefropatia, distúrbios tireoidianos, gastrointestinais, infecciosos ou câncer? 

10. Fez cirurgia ou utiliza medicação com o objetivo de perder peso? 
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ANEXO 4 – Questionário para coleta de dados gerais 

 

 

Questionário para a coleta de informações                              Código: _________________ 

 

1. Identificação: 

Nome:_________________________________________________      Data:____/____/____ 

Sexo: (    ) Feminino  (    ) Masculino   Idade:____anos    Data de nascimento____/____/____ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Telefones:___________________________________________________________________ 

Naturalidade:___________________________Nacionalidade:_________________________ 

Até que série você estudou (escolaridade)? ________________________________________ 

Escolaridade segundo entrevistador: (    ) 0 = fundamental (até 8ª série) incompleto; 1 = 

fundamental completo;2 = médio (até 2º grau) incompleto; 3 = médio completo; 4 = superior 

incompleto; 5 = superior completo. 

Qual é a sua ocupação (profissão) atualmente? _____________________________________ 

Classifique a ocupação do informante tendo em vista que na maior parte do tempo as suas 

atividades são:_____ 

1 = Exercidas sentadas, com movimentos leves de braços e tronco ou em pé, com trabalho 

leve em máquina ou bancada movimentando braços e pernas. Exemplo: médico, advogado, 

bancário, operador de caixa, motorista, auxiliar de escritório, balconista, professor e 

vendedor. 

2 = Exercidas sentadas, em máquinas ou bancada com movimentação vigorosa de braços e 

pernas, ocupações exercidas de pé, com trabalho moderado em máquina ou bancada e as 

ocupações exercidas com movimento. Exemplo: carteiro contínuo, vendedor domiciliar, 

pintor de parede, eletricista, marceneiro, mecânico de automóveis, faxineiro e caseiro. 
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3 = Pesadas com atividades de levantar ou arrastar. Exemplo: servente de pedreiro, lixeiro e 

estivador. 

Qual é o seu estado civil ou situação conjugal atual? (    ) 1 = casado (a) ou vive com 

companheiro (a); 2 = solteiro (a); 3 = separado (a), desquitado (a) ou divorciado (a); 4 = 

viúvo (a) 

Você mora sozinho (a)? (    ) 1 = sim; 2 = não Com quem mora?___________________ 

Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa? ________________________________ 

A sua casa é: (    ) 1 = própria; 2 = alugada; 3 = outro ___________________________ 

Quantos cômodos possui sua casa? ______________ cômodos 

O abastecimento de água dessa residência é feito através de: (          )  

1 = rede pública; 2 = poço ou nascente; 3 = carro-pipa; 4 = outro(s), qual(is)? _________ 

Quando começou a ganhar peso (engordar)? (    )  1 = infância; 2 = adolescência; 3 = idade 

adulta; 4 = gestação 

Atualmente, você fuma cigarros? (    ) 1 = sim; 2 = não. Já fumou antes? (  ) 1 = sim; 2 = não       

Por quanto tempo fumou? _______________    Há quanto tempo parou? ________________ 

Consome bebidas alcoólicas atualmente? (    ) 1 = sim; 2 = não       

Bebida Frequência Quantidade 

   

   

   

   

 

2. Avaliação Clínica: 

Você costuma ter vômitos regularmente? (    )  1 = sim; 2 = não       

Você costuma ter diarréia regularmente? (    )  1 = sim; 2 = não       

Seu hábito intestinal é diário? ( )  1 = sim; 2 = não. Obs: 

_________________________________________ 
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3. Atividade Física: 

Nos últimos 3 meses você praticou atividade física regularmente (média 30-40 min. pelo 

menos 3 X semana)? 

(    )   1 = sim; 2 = não       

Que atividade, quantas vezes por semana e qual a duração? 

___________________________________________________________________________ 

4. Uso de medicamentos (atuais e nos últimos 3 meses): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. História da doença atual: 

Atualmente, quais os problemas de saúde que você possui?  

(    ) DM  (    ) HAS (    ) Doenças articulares (    ) Cardiopatias (    )  Dislipidemias( )Outras: 

___________________________________________________________________________ 

6. História patológica pregressa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. História familiar de excesso de peso ou obesidade (1 = sim; 2 = não): Pai: (    ) Mãe: (  )  

Irmãos: (    ) 

8. Avaliação antropométrica: 

Parâmetros 
Datas 

       

Peso (kg)        

Estatura (cm) 1        

Estatura (cm) 2        

Estatura média (cm)        

IMC (kg/m
2
)        

Perímetros:  

Cintura (cm) 1        

Cintura (cm) 2        

Cintura média (cm)        
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Perguntas a serem realizadas nos dias de avaliação metabólica (CI): 

1ª Avaliação metabólica (início intervenção dietética – T0) – Data: ___/___/___ 

 

Você cumpriu o período de jejum de ontem para hoje? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas iniciou o jejum ontem? _____________________________ 

Você coletou a urina durante o período de jejum? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas você dormiu ontem? ______hs 

Que horas acordou hoje? ______hs Total de sono: ______h 

Praticou algum exercício físico nos últimos 3 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

Ingeriu bebidas alcoólicas nos últimos 3 dias (    )   1 = sim; 2 = não 

Utilizou diuréticos nos últimos 7 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

 

2ª Avaliação metabólica (início intervenção dietética – T60) – Data: ___/___/___ 

 

Você cumpriu o período de jejum de ontem para hoje? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas iniciou o jejum ontem? _____________________________ 

Você coletou a urina durante o período de jejum? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas você dormiu ontem? ______hs 

Que horas acordou hoje? ______hs Total de sono: ______hs 

Praticou algum exercício físico nos últimos 3 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

Ingeriu bebidas alcoólicas nos últimos 3 dias (    )   1 = sim; 2 = não 

Utilizou diuréticos nos últimos 7 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

 

3ª Avaliação metabólica (início intervenção dietética – T0) – Data: ___/___/___ 

 

Você cumpriu o período de jejum de ontem para hoje? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas iniciou o jejum ontem? _____________________________ 

Você coletou a urina durante o período de jejum? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas você dormiu ontem? ______hs 
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Que horas acordou hoje? ______hs Total de sono: ______h 

Praticou algum exercício físico nos últimos 3 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

Ingeriu bebidas alcoólicas nos últimos 3 dias (    )   1 = sim; 2 = não 

Utilizou diuréticos nos últimos 7 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

 

4ª Avaliação metabólica (início intervenção dietética – T0) – Data: ___/___/___ 

 

Você cumpriu o período de jejum de ontem para hoje? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas iniciou o jejum ontem? _____________________________ 

Você coletou a urina durante o período de jejum? (    )   1 = sim; 2 = não 

A que horas você dormiu ontem? ______hs 

Que horas acordou hoje? ______hs Total de sono: ______h 

Praticou algum exercício físico nos últimos 3 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

Ingeriu bebidas alcoólicas nos últimos 3 dias (    )   1 = sim; 2 = não 

Utilizou diuréticos nos últimos 7 dias? (    )   1 = sim; 2 = não 

 

9. Avaliação da composição corporal (BIA): 

 

Parâmetros 
Data/Hora de realização da avaliação 

     

Ângulo de fase (
0
)      

Capacitância do corpo (pF)      

Resistência (ohms)      

Reactância (ohms)      

Massa celular corporal (kg)      

Massa celular corporal (%)      

Massa magra (kg)      

Massa magra (%)      

Massa gorda (kg)      

Massa gorda (%)      
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ME/MCC      

TMB (segundo BIA)      

Água intracelular (L)      

Água intracelular (%)      

Água extracelular (L)      

Água extracelular (%)      

Água corporal total (L)      

ACT/Massa magra      

ACT/Peso total       

 

10. Exames laboratoriais: 

 

 

Parâmetros 

Data/Hora de realização da avaliação 

    

AST (g/dL)     

ALT (g/dL)     

Fosfatase alcalina (U/L)     

Bilirrubina Total (mg/dL)     

Bilirrubina Indireta (mg/dL)     

Bilirrubina Direta (mg/dL)     

Ureia (mg/dL)     

Creatinina (mg/dL)     

Glicose jejum (mg/dL)     

Insulina jejum (µU/mL)     

HOMA-IR     

Colesterol total (mg/dL)     

HDL-c (mg/dL)     

LDL-c (mg/dL)     

VLDL-c (mg/dL)     

Triglicerídios jejum (mg/dL)     

Nitrogênio urinário (mg/12h)     
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11. Avaliação do metabolismo energético: 

 

 

Parâmetros 

Data 

    

Jejum:     

Hora de início     

Hora de término     

Nitrogênio urinário basal (mg/12h jejum)      

VO2 (30 minutos)     

VCO2 (30 minutos)     

Taxa metabólica de repouso (kcal/h)     

Quociente respiratório não protéico 

(QRNP) 

    

Quociente respiratório (QR)     

Oxidação Proteínas (g/h)     

Oxidação Lipídios (g/h)     

Oxidação Carboidratos (g/h)     

12. Avaliação dietética: 

 

Possui alguma aversão, intolerância ou alergia alimentar?______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Alguém cozinha regularmente em sua casa? (    ) 1 = sim; 2 = não    Quem? 

______________________________ 

Que tipo de óleo ou gordura utiliza para o preparo dos alimentos? 

___________________________________________________________________________ 

Qual o consumo mensal de óleo ou gordura? 

___________________________________________________________________________ 

Utilizam azeite? (    ) 1 = sim; 2 = não    Qual o tipo? 

___________________________________________________________________________ 

Qual o consumo mensal de azeite? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 – Orientações e formulários para preenchimento de registro dietético 

 

 

Instruções para o correto preenchimento do Registro de Alimentos 

 

 

 Você está recebendo o registro alimentar para ser preenchido durante 2 (dois) dias de 

semana, aleatórios e alternados, e 1 (um) dia de final de semana. 

 Nesse registro é importante citar todos os alimentos e bebidas consumidos ao longo de 

24 horas. Não esqueça de relatar doces, balas, gomas de mascar, biscoitinhos, descriminando 

o sabor e a marca, se possível, e especificando a quantidade consumida. Os alimentos devem 

ser anotados em medidas caseiras, como 1 colher de sopa cheia, 5 unidades de biscoito 

recheado de chocolate da Nestlé, 1 maçã pequena, etc. deve-se relatar também o tipo de 

preparação, como: grelhada, frita, assada, refogada... Também relatar o nome do restaurante 

em que realizou as refeições citadas. 

 Tente ser o mais detalhista possível, para garantir a maior acurácia na avaliação dos 

dados e na orientação nutricional que será feita com base nesses resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Nutrição Josué de Castro 

Projeto: Dieta hiperproteica e sua influência no metabolismo energético, perda de peso, 

composição corporal, lipemia e glicemia em homens obesos 

Coordenação: Profas. Dras. Eliane Lopes Rosado e Avany Fernandes Pereira 

Mestranda: Anna Lúcia Andrade Santos 



91 
 

Registro de 3 dias 

Nome: __________________________________________________________________  Data:____/____/____ 

 

 Alimentação / Preparação Medida Caseira Quantidade (g) 

Desjejum    

Hora: 

 

Local: 

   

Colação    

Hora: 

 

Local: 

   

Almoço    

Hora: 

 

Local: 

   

Lanche    

Hora: 

 

Local: 

   

Jantar    

Hora: 

 

Local: 

   

Ceia    

Hora: 

 

Local: 
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Registro de 3 dias 

 

Nome: __________________________________________________________________  Data:____/____/____ 

 

 Alimentação / Preparação Medida Caseira Quantidade(g) 

Desjejum    

Hora: 

Local: 

   

Colação    

Hora: 

Local: 

   

Almoço    

Hora: 

Local: 

   

Lanche    

Hora: 

Local: 

   

Jantar    

Hora: 

Local: 

   

Ceia:    

Hora: 

Local: 
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Registro de 3 dias 

 

Nome: __________________________________________________________________  Data:____/____/____ 

 

 Alimentação / Preparação Medida Caseira Quantidade(g) 

Desjejum    

Hora: 

Local: 

   

Colação    

Hora: 

 

Local: 

   

Almoço    

Hora: 

 

Local: 

   

Lanche    

Hora: 

 

Local: 

   

Jantar    

Hora: 

 

Local: 

   

Ceia:    

Hora: 

 

Local: 
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ANEXO 6 – Orientações gerais para avaliação da composição corporal e do gasto energético 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ENSAIO CLÍNICO  

 

Data do ensaio clínico: ____/____/____Horário: ____ horas 

→ Nos 3 dias antes da avaliação, isto é, a partir do dia: ____/____/____ 

- Manter apenas as atividades cotidianas (trabalhar, estudar, etc), evitando atividades físicas 

intensas e exercícios físicos em geral; 

- Não ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica; 

- Manter a alimentação habitual, evitando-se apenas: 

 

 Alimentos ricos em gordura: carnes gordas – picanha, peito, contra filé, peles de 

aves, frituras em geral, embutidas – salsicha, linguiça, mortadela, presunto, banha 

de porco, bacon, creme de leite, queijos gordos – prato, catupiry, mussarela, 

tortas, sobremesas, bolos com coberturas, biscoitos recheados e amanteigados, 

folheados, produtos de confeitaria, sorvete, chocolate, etc); 

 Alimentos ricos em cafeína: café, mate, chá preto, chá verde, guaraná natural, 

refrigerantes a base de cola. É permito o consumo máximo total de até 1 xícara de 

chá (200 mL) destas bebidas por dia; 

 Consumo excessivo de alimentos ricos em proteínas: carne de boi ou porco, 

aves, peixes, frios (peito de peru, blanquet de peru, presunto), leite e derivados 

(requeijão, queijos, iogurte), leguminosas (feijão, ervilha, lentilha), churrasco. 

Procure consumir de 1 a 2 porções de carnes, aves ou peixes, 1 a 2 porções de 

leguminosas e 3 a 4 porções de laticínios. 

→ Na véspera da avaliação metabólica, isto é, no dia: ___/___/___ 

- Realizar jejum de 12 horas: não ingerir qualquer tipo de alimento sólido ou líquido desde às 

___h. 

- É permitido ingerir água neste período, porém deve-se evitar pelo menos 2 horas antes do 

exame; 
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- Dormir de 6-8 horas. 

 No dia da avaliação: ___/___/___ 

- Não se atrase, pois outros pacientes serão avaliados depois! Chegue pontualmente às 

___horas; 

- Levar uma roupa leve (short e camiseta) e chinelo; 

- Levar os registros dietéticos de 3 dias preenchidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ANEXO 7 – Recordatório de 24 horas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 

 

Nome:______________________________________________     Sexo: ___________ 

Data de nascimento: ___/____/____      Entrevistador: ___________________________ 

N° do questionário: ________________              Data da entrevista: _____/_____/_____ 

Dia da semana do recordatório: ______________________ 

 

Anote bebidas e alimentos (ingredientes de preparações) consumidos no dia anterior e os 

horários. Anote o nome das refeições. Não esqueça das marcas comerciais, medidas 

caseiras, utensílios (tipo de colher, copo, prato, etc). 

 

 

Horário 

 

Nome da refeição 

Alimentos, 

bebidas e/ou 

preparações 

 

Tipo/forma de 

preparo 

 

Quantidades 
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Horário 

 

Nome da refeição 

Alimentos, 

bebidas e/ou 

preparações 

 

Tipo/forma de 

preparo 

 

Quantidades 
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O Entrevistado consumiu: 

 

1) Refrigerante 

() Sim () Não 

() Light/diet () Normal 

2) Leite 

() sim () não 

() integral () desnatado () semidesnatado 

3) Salada 

() sim () não 

4) Bebidas 

() sim () não  

Verificar se adicionou algo 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 8 – Lista de substituição dos alimentos em medidas caseiras para intervenção 

Normoproteica 

 

Lista de Substituição dos Alimentos 

Cereais (25g) – 1 colher de sopa: Leguminosas (50g) – 1/2 concha média: 

Arroz - 1 colher de sopa cheia Feijão cozido – 1/2 concha média 

Aipim cozido- 1 colher de sopa cheia  Feijão cozido – 3 colheres de sopa cheia 

Angu de fubá –1 colher de sopa rasa Ervilha cozida – 2 colheres de sopa cheia 

Batata inglesa cozida - 2 colheres de sopa cheias Feijão fradinho – 3 colheres de sopa cheias 

Batata doce – 1 colher de sopa cheia picada Lentilha – 2 colheres de sopa cheias 

Farofa simples – 1 colher de sopa rasa Soja – 1 colher de sopa cheia 

Farinha de mandioca – 1 colher de sopa rasa Grão de bico – 1 colher de sopa cheia 

Inhame –1 colher de sopa cheia picada  

Macarrão (sem molho) –1 colher de sopa cheia  

Purê de batata- 1 colher de sopa rasa  

Purê de inhame – 1 colher de sopa rasa  

Milho – 1 colher de sopa cheia picada  

 

Carnes 

Carne bovina porção média (90g) Carne de frango média (65g) Carne de peixe média (156g) 

1 fatia média 1 sobrecoxa de frango média 1 filé médio 

4 colheres de sopa cheias de carne moída 1/2 peito de frango médio 1 posta média 

3 pedaços médios de carne ensopada 1 filé de frango médio 5 sardinhas médias 

1 bife médio 2 coxas de frango médias 8 colheres de sopa cheias de atum água e 

sal 

   

Carne bovina porção grande (135g) Carne de frango grande (95g) Carne de peixe grande (234g) 

1 fatia grande 1 Sobrecoxa de frango grande 1 filé grande 

6 colheres de sopa cheias de carne moída 1/2 peito de frango grande 1 posta grande 

2 pedaços grandes de carne ensopada 1 e 1/2 filé de frango grande 3 sardinhas grandes 

1 bife grande 1 coxa de frango grande 12 colheres de sopa cheias de atum água 

e sal 

 

Leite desnatado - 1 copo tipo americano cheio ou 1 copo 

tipo requeijão raso (200 ml): 

Margarina – 1 colher de chá rasa (4g) 

Iogurte natural desnatado – 1 copo pequeno cheio ou 1 copo 

americano (200 mL) 

Margarina light – 1 colher de chá rasa 

Bebida láctea de soja –  1 copo pequeno cheio ou 1 copo 

americano (200ml) 

Maionese light – 1 colher de chá cheia 

Queijo minas – 1 fatia média Peito de peru – 1 fatia 

Ricota – 1 fatia grande Manteiga – 1 colher de chá rasa 

Queijo cottage – 2 colheres de sopa rasas Requeijão light – 1 colher de sopa rasa  
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Requeijão light– 1 colher de sopa cheia Blanquet de peru – 2 fatias 

Queijo mussarela – 1 fatia média Cream cheeselight – 1 colher de sobremesa rasa 

Queijo prato – 1 fatia grande Patê – 1 colher de chá 

 

Pão Francês- 1 unidade (50g) 

Biscoito doce sem recheio – 7 unidades (tipo: maisena, Maria) 

Biscoito água e sal –7 unidades 

Farinha para mingau –2 colheres de sopa cheias 

Aveia em flocos –3 colheres de sopa  cheias 

Granola – 2 colheres de sopa cheias 

Pão de forma - 2 fatias de pão de forma integral  

Bolo simples – 1 fatia pequena 

Barra de cereal – 1unidade 

Torrada - 5 unidades (industrializada) 

 

Frutas   1 porção:   Frutas  1 porção: 

 Abacate   ½ pequeno  Laranja   1 unidade pequena 

 Abacaxi 1 fatia média  Maçã   1/2 unidade média 

 Acerola   10 unidades  Mamão   1 fatia pequena 

 Ameixa fresca    3 unidades médias  Manga   1 unidade pequena 

 Ameixa seca   4 unidades  Maracujá 1 unidade média 

 Banana prata   1 unidade média  Melão   2 fatias  pequenas 

 Caqui   1/2 unidade média  Melancia   1 fatia média 

 Figo   1 unidade grande  Morango   9 unidades médias 

 Fruta de Conde   1 unidade média Pêra  1/2 unidade média 

 Goiaba   1/2 unidade pequena  Pêssego   1 unidade grande 

 Jabuticaba   15 unidades   Tangerina   1 unidade pequena 

 Jaca   5 bagos  Uva   7 bagos 

 Jambo   2 unidades médias  Água de coco   1 copo de requeijão 

 Kiwi   1 unidade média   

 

Vegetais 

Vegetal A Acelga, Agrião, Alho poró, Alface, Almeirão, Berinjela, Bertalha, Brócolis, Chicória, Couve, 

Couve-flor, Cebola, Espinafre, Escarola, Maxixe, Palmito, Pepino, Pimentão verde, Tomate. 

Vegetal B Abóbora, Abobrinha, Cenoura, Chuchu, Ervilha verde, Jiló, Nabo, Quiabo, Vagem, Beterraba 

Vegetal C Aipim, Batata-doce, Batata baroa (mandioquinha), Batata Inglesa, Cará, Inhame. 
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ANEXO 9 – Lista de substituição dos alimentos em medidas caseiras para intervenção 

hiperproteica 

 

Lista de Substituição dos Alimentos 

Cereais (25g) – 1 colher de sopa: Leguminosas (50g) – 1/2 concha média: 

Arroz - 1 colher de sopa cheia Feijão cozido – 1/2 concha média 

Aipim cozido- 1 colher de sopa cheia  Feijão cozido – 3 colheres de sopa cheia 

Angu de fubá –1 colher de sopa rasa Ervilha cozida – 2 colheres de sopa cheia 

Batata inglesa cozida - 2 colheres de sopa cheias Feijão fradinho – 3 colheres de sopa cheias 

Batata doce – 1 colher de sopa cheia picada Lentilha – 2 colheres de sopa cheias 

Farofa simples – 1 colher de sopa rasa Soja – 1 colher de sopa cheia 

Farinha de mandioca – 1 colher de sopa rasa Grão de bico – 1 colher de sopa cheia 

Inhame –1 colher de sopa cheia picada  

Macarrão (sem molho) –1 colher de sopa cheia  

Purê de batata- 1 colher de sopa rasa  

Purê de inhame – 1 colher de sopa rasa  

Milho – 1 colher de sopa cheia picada  

 

Carnes 

Carne bovina porção média (90g) Carne de frango média (65g) Carne de peixe média (156g) 

1 fatia média 1 sobrecoxa de frango média 1 filé médio 

4 colheres de sopa cheias de carne moída 1/2 peito de frango médio 1 posta média 

3 pedaços médios de carne ensopada 1 filé de frango médio 5 sardinhas médias 

1 bife médio 2 coxas de frango médias 8 colheres de sopa cheias de atum água e 

sal 

   

Carne bovina porção grande (135g) Carne de frango grande (95g) Carne de peixe grande (234g) 

1 fatia grande 1 Sobrecoxa de frango grande 1 filé grande 

6 colheres de sopa cheias de carne moída 1/2 peito de frango grande 1 posta grande 

2 pedaços grandes de carne ensopada 1 e 1/2 filé de frango grande 3 sardinhas grandes 

1 bife grande 1 coxa de frango grande 12 colheres de sopa cheias de atum água 

e sal 

 

Clara de ovos (30g) 

Clara de ovo de galinha – 1 unidade 

 

Leite desnatado - 1 copo pequeno cheio ou 1 copo tipo 

americano (200 ml): 

Margarina – 1 colher de chá rasa (4g) 

Iogurte natural desnatado – 1 copo pequeno cheio ou 1 copo 

americano (200 mL) 

Margarina light – 1 colher de chá rasa 

Bebida láctea de soja –  1 copo pequeno cheio ou 1 copo 

americano (200ml) 

Maionese light – 1 colher de chá cheia 

Queijo minas – 1 fatia média Peito de peru – 1 fatia 
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Ricota – 1 fatia grande Manteiga – 1 colher de chá rasa 

Queijo cottage – 2 colheres de sopa rasas Requeijão light – 1 colher de sopa rasa  

Requeijão light– 1 colher de sopa cheia Blanquet de peru – 2 fatias 

 Cream cheeselight – 1 colher de sobremesa rasa 

 Patê – 1 colher de chá 

 

Queijo Minas Frescal - 1 fatia média (30g)  

 Requeijão light – 3 colheres de sopa rasas 

 Ricota –1 fatia grande 

 Queijo tipo cottage – 3 colheres de sopa rasas 

 

Pão Francês- 1 unidade (50g) 

Biscoito doce sem recheio – 7 unidades (tipo: maisena, Maria) 

Biscoito água e sal –7 unidades 

Farinha para mingau –2 colheres de sopa cheias 

Aveia em flocos –3 colheres de sopa  cheias 

Granola – 2 colheres de sopa cheias 

Pão de forma - 2 fatias de pão de forma integral  

Bolo simples – 1 fatia pequena 

Barra de cereal – 1unidade 

Torrada - 5 unidades (industrializada) 

 

Frutas   1 porção:   Frutas  1 porção: 

 Abacate   ½ pequeno  Laranja   1 unidade pequena 

 Abacaxi 1 fatia média  Maçã   1/2 unidade média 

 Acerola   10 unidades  Mamão   1 fatia pequena 

 Ameixa fresca    3 unidades médias  Manga   1 unidade pequena 

 Ameixa seca   4 unidades  Maracujá 1 unidade média 

 Banana prata   1 unidade média  Melão   2 fatias  pequenas 

 Caqui   1/2 unidade média  Melancia   1 fatia média 

 Figo   1 unidade grande  Morango   9 unidades médias 

 Fruta de Conde   1 unidade média Pêra  1/2 unidade média 

 Goiaba   1/2 unidade pequena  Pêssego   1 unidade grande 

 Jabuticaba   15 unidades   Tangerina   1 unidade pequena 

 Jaca   5 bagos  Uva   7 bagos 

 Jambo   2 unidades médias  Água de coco   1 copo de requeijão 

 Kiwi   1 unidade média   
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Vegetais 

Vegetal A Acelga, Agrião, Alho poró, Alface, Almeirão, Berinjela, Bertalha, Brócolis, Chicória, Couve, 

Couve-flor, Cebola, Espinafre, Escarola, Maxixe, Palmito, Pepino, Pimentão verde, Tomate. 

Vegetal B Abóbora, Abobrinha, Cenoura, Chuchu, Ervilha verde, Jiló, Nabo, Quiabo, Vagem, Beterraba 

Vegetal C Aipim, Batata-doce, Batata baroa (mandioquinha), Batata Inglesa, Cará, Inhame. 
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ANEXO 10 – Orientações nutricionais 

 

Orientações Nutricionais 

 

- Beba, aproximadamente, 10 copos de água por dia. 

- Não fique mais do que 3 ou 4 horas sem comer. 

- Prefira os alimentos cozidos, assados e grelhados. 

- Não utilize temperos prontos (industrializados). 

- Não mantenha o saleiro na mesa durante as refeições. 

- Evite o consumo de refrigerantes, açúcar, bolos confeitados, biscoitos recheados, chocolate e 

doces em geral. 

- Sempre que na preparação dos alimentos for utilizada farinha de trigo ou farinha de rosca, 

reduzir 1 colher de sopa de arroz da quantidade prescrita. 

 

- Condimentos como: alho, salsa, cebolinha, pimentão, limão, canela, cravo, orégano, louro, 

erva - doce, açafrão, baunilha, coentro, colorau, gengibre e hortelã poderão ser utilizados à 

vontade. Utilizar limão e 1 colher de chá óleo de oliva (azeite) para tempero de saladas.   

 

- Os alimentos devem ser preparados com quantidades moderadas de sal e óleo vegetal. Evitar 

preparações fritas e empanadas. Para cada xícara de arroz cru – utilizar 1 colher de sobremesa 

de óleo e para cada xícara de feijão cru – utilizar 2 colheres de sobremesa 

 

- Preferir peixe ou frango sem pele e a carne bovina com o mínimo de gordura possível. Os 

cortes mais magros de carne bovina são: patinho, chã, lagarto, músculo e alcatra. O peixe 

deve ser consumido pelo menos duas vezes na semana (corvina, cação, galo, anchova, 

merluza, pescada, sardinha e namorado). 

 

- Evitar os alimentos: enlatados, embutidos (lingüiça, salsicha, salame, mortadela, 

hambúrguer e presunto), conservas, caldos concentrados, queijos amarelos (mussarela, prato, 

provolone, etc) e temperos prontos. 

 

- Preferir adoçantes – Não exagerar na quantidade – Recomendados: Finn (aspartame), Gold 

(aspartame + acessulfame K), Línea (sucralose + acessulfame K)ou stevita. 

 

- Consumir até 200 mL de suco durante as refeições. Dar preferência a ingestão de líquidos 

entre as refeições. 
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ANEXO 11 – Questionário internacional de atividade física (IPAQ) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____             Idade: ______            Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

Você trabalha de forma remunerada: (   ) Sim (   ) Não 

Quantas horas você trabalha por dia: ________ 

Quantos anos completos você estudou: ___________ 

De forma geral sua saúde está: (   ) Excelente (   ) Muito boa (   ) Boa 

 Para responder as questões é importante saber que: 

 

• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUlTO mais forte que o normal 

• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginastica aer6bica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer servi90s domésticos pesados em 

casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que faça você 

suar BASTANTE ou aumentem MUlTO sua respiração ou batimentos do coração. 

Dias _______ por semana                        (   ) nenhum 

1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

Horas ______                minutos _________ 

2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 

ginástica aeróbica leve, jogar vô1ei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 
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na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 

que faça você suar leve ou aumentem moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NAO INCLUA CAMINHADA) 

Dias _______ por semana                        (   ) nenhum 

2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

Horas ______                minutos _________ 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, 

por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

Dias _______ por semana                        (   ) nenhum 

3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gasta caminhando por dia? 

Horas ______                minutos _________ 

4a. Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no 

trabalho, em casa, na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo que 

você gasta sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de casa, visitando amigos, lendo 

e sentado ou deitado assistindo televisão. 

Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia de semana? 

Horas ______                minutos _________ 

Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana? 

Horas ______                minutos _________ 

 

 

 

 


