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B O L E T I M
Jovens cirurgiões são destaque do VII Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Bariátrica

Mais de 1100 participantes compareceram ao VII Congresso, realizado em Florianópolis, 
no Costão do Santinho Resort & Spa, nos dias 16 a 20 de novembro. O evento deu espaço 
para os jovens cirurgiões apresentarem seus trabalhos e encerrou as atividades de 2005 
sob o clima de união, companheirismo e amizade.         
                                                                                                                    páginas 6, 7 e 8

De forma democrática, principais pontos do I Consenso 
Multissocietário em Cirurgia da Obesidade são aprovados

Votação em plenária valida Consenso que traz avanços e consolida a participação das 
sociedades médicas no papel de referência para o exercício ético no campo da cirurgia 
bariátrica. 
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Editorial
Chegamos ao final de mais um ano. Foi um ano de reformulações e conquistas 

para a nossa classe. Isso deveu-se ao direcionamento objetivo das ações da 
SBCB, caracterizado pela delegação de funções. Alguns percalços ocorreram, 
somente mostrando que a mobilização deve ser constante.

Pode-se dizer que a cirurgia bariátrica atingiu, no Brasil, a maturidade. A 
prova disso foi o nível atingido em nosso congresso realizado em Florianópolis 
no último mês. A qualidade científica das exposições e a maestria das operações 
ao vivo foram dignas de nota. O evento é a oportunidade única para muitos 
colegas revisarem os conceitos e trocarem experiências. Hoje, podemos 
afirmar que não é mais obrigatório sair do Brasil para adquirir conhecimento 
e treinamento em profundidade em cirurgia bariátrica. O Congresso, aliado 
a alguns excelentes cursos realizados com a chancela da SBCB preencheu 
essa lacuna.

A votação do Consenso foi um grande avanço para a nossa prática. Apesar 
de não ter sido aprovado na íntegra, e não estava em condições de ser, 
mostrou que o caminho é a discussão profícua e a via democrática. Quando 
estiver pronto e adequado às nossas necessidades e de nossos pacientes será 
reapresentado. O texto aprovado do Consenso será distribuído no próximo 
número, já que está em fase de inclusão das referências bibliográficas.

O Boletim apresenta um resumo do que foi o nosso Congresso e outros 
assuntos atuais de interesse, inclusive uma revisão sobre as dietas para 
tratamento da obesidade.

Boas festas a todos !
Dr. Hilton Libanori - drlibanori@uol.com.br

Editor do Boletim da SBCB

Sou médico cirurgião plástico e gostaria de anunciar aos médicos cirurgiões 
gerais da cirurgia bariátrica, que estou a procura de um bom cirurgião para 
integrar a uma equipe voltada para obesidade. Estamos instalados em uma 
Clínica de bom movimento em Moema. Se possível, esclareçam como poderei 
divulgar este meu interesse. 

Dr. Alexandre Nunes de Andrade. Fone (13) 3252-3757 / (13) 8131-0900

Mini Shopping SBCB
Já estão à venda os DVD’s com os melhores momentos do congresso, 

exibidos na festa de encerramento, e o da cidade de Florianópolis e todos 
seus prazeres.

Os dois custam R$ 45,00 com postagem paga.
Os interessados podem solicitar diretamente para a sociedade.
E a partir de 15 de janeiro, a Sociedade disponibilizará os DVD’s, 5 no total, 

sem edição, das cirurgias realizadas no congresso.O valor é de R$ 250,00.
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2005 um ano marcado pela amizade
e espírito de equipe

Palavra do Presidente

Estamos chegando ao fim deste ano de 2005 e queremos 
externar a todos os membros da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica os melhores votos de um Feliz Natal e de 
um Próspero Ano Novo.

Queremos também agradecer a todos os nossos amigos 
que colaboraram ardorosamente nas realizações da nossa 
Sociedade. O espírito de irmandade, união, companheirismo 
e amizade foi o ponto alto deste ano de trabalho. Nada 
seria possível realizar se não fosse o trabalho de equipe 
de tantos colegas. Deixo de mencionar nomes para não ser 
injusto esquecendo alguns.

O nosso Congresso recém levado a efeito em Florianópolis 
foi o exemplo vivo deste espírito fraterno. Momentos sérios 
de elevado nível científico entremearam-se com outros 
descontraídos e alegres. Experiências como a do Consenso 
em Cirurgia Bariátrica ou do “Converse com o professor à 
beira da piscina” puderam demonstrar o carinho mútuo que 
grassou entre os colegas.

Maturidade, competência, habilidade e perfeição foram 
adjetivos muito bem aplicados nas muitas apresentações. 
Se por um lado faltaram nomes estrangeiros, os nacionais 
nada deixaram a desejar. Ao diminuirmos o número de 
convidados do exterior pudemos dar a oportunidade a 
competentes e hábeis cirurgiões nacionais demonstrarem 
seus predicados técnicos. Observamos atentamente os 
nossos jovens cirurgiões e orgulhosamente podemos dizer: 
foram muito bons, foram melhores que muitas figuras 
ilustres do cenário internacional.

Nós, os veteranos da cirurgia da obesidade mórbida, 
temos orgulho das sementes lançadas há pouco mais 
de uma década que frutificaram e deram a nossa 
comunidade bariátrica tantas figuras competentes. Hoje, 
numericamente, constituímos a 2ª maior Sociedade de 
Cirurgia Bariátrica do mundo. 

Temos muito mais exemplos a dar do que a copiar. Nossa 
modéstia nos coloca como eternos aprendizes quando 
temos uma massa crítica pronta para ensinar em qualquer 
lugar do planeta.

A animação da “Noite do Hawai” pôde mostrar a 
descontração de grande número de congressistas. A alegria 
se via estampada em cada face, sem nenhum cansaço e 
sem pressa de acabar a noitada divertida e bem animada. 
Nosso “Brazilian Elvis” foi figura marcante. A projeção 
do videoteipe durante o baile, mostrando cenas jocosas 
entremeadas com momentos de seriedade, ficará na 

memória de cada um como documento vivo do 
sucesso.

Atrás de tanta alegria, de amizade, de descontração, 
de científica seriedade, fica, entretanto, a tristeza. Sim, 
a tristeza de ver o descaso das autoridades constituídas 
com a saúde pública, com a obesidade mórbida e com 
a cirurgia bariátrica. Ficamos tristes em atestar que em 
todo o nosso grande Brasil o número de obesos mórbidos 
cresce mais e mais, o número de inválidos e de mortos 
se acumula de forma vergonhosa, o número de pacientes 
com doenças associadas custa cada vez mais aos cofres 
públicos e, apesar disto, as atenções se voltam a “Fome 
Zero”.

O alvo das autoridades sanitárias está fora de foco. A 
fome mata, mas a comida mata mais. Temos carência de 
campanhas de esclarecimento, de profilaxia da doença, 
de atenção às co-morbidades e de custeio a terapêutica 
destes infelizes doentes. 

A profilaxia, que sempre foi mais barata que a 
terapêutica foi de muito esquecida. Medidas provisórias 
do bem que premiam o comércio e a indústrias não são 
aplicadas ou dedicadas à saúde. Impostos exorbitantes 
sobre materiais médicos continuam colaborando para 
que a saúde se torne cada vez mais cara.

A falta de verbas nos Sistema Único de Saúde tem como 
tradução as filas intermináveis com esperas esdrúxulas de 
anos para obter-se assistência médica. Não se admitem 
mortes em filas de espera. A mortalidade em esperar 
uma intervenção bariátrica não pode ser maior do que a 
mortalidade cirúrgica. Esta inversão de números é uma 
vergonha nacional.

Gostaríamos muito de escrever sobre este tema no 
fim do próximo ano. Porém, o nosso sonho seria de 
escrever tudo ao contrário. Gostaríamos de escrever que 
o número de obesos mórbidos estaria caindo no Brasil 
porque as campanhas publicitárias estariam ensinando 
o povo a comer, a gastar energias com as atividades 
físicas, ensinando o povo a cuidar melhor de sua saúde. 
Gostaríamos de escrever que os obesos mórbidos, com 
intratabilidade clínica comprovada, não precisariam 
mais morrer esperando sua vez para operar.

Gostaríamos, na verdade, de escrever que a nossa 
saúde havia sido salva pela  Constituição Brasileira onde 
se lia: “A saúde é um direito de todos e um dever do 
Estado”.

João Batista Marchesini



BOLETIM 4

Já temos um consenso. Apro-
vado em votação na plenária 
durante o VII Congresso da SBCB 
em Florianópolis, o I Consenso 
Brasileiro Multissocietário em 
Cirurgia da Obesidade traz avanços 
e consolida a participação das 
sociedades médicas no papel de 
referência para o exercício ético 
neste campo.

Além disso, este consenso 
marcou o início de uma nova 
gestão da interface entre a teoria 
dos congressos e a prática diária de 
nossos consultórios. Através dele 
e de suas atualizações futuras, 
anuais,  pretende-se a agilização 
e a oficialização de nossas conclu-
sões científicas.

A Presidência da Mesa de 

I Congresso Brasileiro Multissocietário 
em Cirurgia da Obesidade

Irineu Rasera Jr.

reunião sobre o consenso ficou 
sob responsabilidade do Dr. 
Arthur Garrido, mais uma vez 
nos emprestando sua sabedoria 
e experiência nos momentos de 
decisão.

O presidente da SBCB, Dr. 
João Batista Marchesini, mentor 
da realização deste consenso, 
reiterou a criação da Assembléia 
Virtual Permanente em Cirurgia da 
Obesidade.

Em detalhes: o fórum virtual 
utilizado pela comissão de ela-
boração da proposta de consenso, 
composta pelos representantes das 
cinco sociedades envolvidas (SBCB, 
CBC, CBCD, SOBRACIL e ABESO  e 
posteriormente com acesso aberto 
a totalidade dos membros, passa a 

estar permanentemente traba-
lhando com a participação de 
todos os profissionais envolvidos 
e interessados nesta área (veja 
abaixo como participar).

Este espaço nos permitirá ouvir 
propostas, debatê-las e otimizar 
a atualização do consenso, além 
de democratizar a participação.    

A todos agradecemos pelo 
empenho nos trabalhos e pela 
confiança depositada nesta 
comissão do consenso.   

Irineu Rasera Jr.
Titular SBCB

Relator do Consenso

PRINCIPAIS PONTOS DO CONSENSO
No próximo Boletim será publicado o 

consenso na íntegra. 
PARA ACESSAR A ASSEMBLÉIA VIRTUAL 

PERMANENTE
Acesse yahoo.com.br

Grupos - consensobariatrico (letras 
minúsculas e sem espaço)

Solicite sua inscrição. Será necessário um 
ID e uma senha. É gratuito. Participe.
Tenha acesso aos documentos, discussões e 

enquêtes. Assim formaremos novos grupos de 
estudo para as próximas atualizações.

-Indicação quanto à idade: não há limite superior.

-Indicação quanto ao IMC: ampliação da indicação.

-Tabela com discriminação das comorbidezes.

-Componentes da equipe multidisciplinar

-Relação dos materiais sugeridos para cada técnicas.

-Técnicas cirúrgicas reconhecidas como éticas e atuais.



BOLETIM 5

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, 
consternada com a atitude governamental suspendendo 
a portaria ministerial que regulamentava o tratamento 
cirúrgico da obesidade mórbida, que incluía vários 
métodos terapêuticos e inclusive acenava com a 
aceitação da cirurgia laparoscópica, comunica aos 
seus membros que tentará resgatar o que já havia sido 
proposto na portaria que foi revogada.

O Portal de Saúde do Ministério da Saúde publicou 
em 14/12/2005 o que se lê: O Ministério da Saúde 
informa que a portaria 2.442 (12/12), não cancelou 
qualquer programa já mantido no Sistema Único 

Saúde 14/12/2005.
O Ministério da Saúde 
informa que a portaria 

2.442, publicada no 
Diário Oficial da 
União, no dia 12 
de dezembro, não 
cancelou qualquer 
programa já manti-
do no Sistema Único 
Saúde.

A po r t a r i a  e x -
tingue outras que se-

quer haviam entrado 
em vigor, pois não tin-

ham dotação orçamen-
tária. Isso não muda os pro-

Um presente de Natal para a 
cirurgia bariátrica.

João Batista Machesini

cedimentos mantidos atualmente pelo sistema público 
de saúde. 

Não houve, por exemplo, o cancelamento da 
cirurgia de redução do estômago ou de qualquer outro 
procedimento já existente e coberto pela tabela do 
SUS. No caso da cirurgia bariátrica, o que houve foi 
a suspensão temporária de uma portaria que incluía 
novas técnicas de realização da cirurgia na tabela do 
SUS. A cirurgia continua sendo realizada pelo SUS e é 
normatizada pela portaria 1.154, de 2000.

Este ano, até o mês de setembro, o Ministério da 
Saúde repassou R$ 5,3 milhões para custear e realizar 
1,6 mil cirurgias de redução do estômago. Em 2004, 
foram realizadas 1,8 mil cirurgias, com custo de R$ 6,0 
milhões. O corte de verba para a saúde foi o motivo 
desta revogação.

O aforismo Dura Lex Sed Lex é frio e desprovido 
de sentimentos. Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República afirma que nem tudo que é de direito é 
justo. Usando o mesmo raciocínio podemos afirmar que 
a revogação da portaria ministerial pode ter sido de 
direito, mas não foi justa.

Esta revogação demonstra um retrocesso científico, 
um prejuízo para os pacientes carentes que dependem 
do Sistema Único de Saúde e um grave descaso com 
a saúde pública. A saúde pública necessita mais 
atenção e mais verbas. A Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica fará todo o possível para reverter 
a situação atual.
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Missão Cumprida
Dr.Celso Empinotti

Encerramos com pleno êxito as atividades do VII 
CONGRESSO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, realizado no 
último mês de novembro, em Florianópolis. Além da 
qualidade técnica do evento, os números obtidos são 
muito expressivos: 858 congressistas pagantes, 1.146 
participantes no total, ai incluídos expositores, equi-
pe de apoio, etc.

Foram 326 trabalhos científicos apresentados, e  
todos  de  excelente nível científico. Bolívia, Argenti-
na, Austrália, Estados Unidos, Peru, Uruguai, Colôm-
bia e Portugal estavam representados no evento so-
mando mais de 17 participantes estrangeiros.

A transmissão de cirurgias via satélite foi perfeita, 
tanto do ponto de vista científico como do ponto de 
vista técnico da transmissão em si e principalmente 
os resultados: todos os pacientes estão muito bem 
nestes 20 dias de pós-operatório. 

Nenhum problema por menor que pudesse ser!
O “Fale com o Professor” à beira das piscinas do 

Costão do Santinho Resort & Spa, dispensa maiores 
comentários - quem dele participou sabe do que 
falamos:  

Sucesso absoluto !
Os naturais obstáculos encontrados na realização 

de um evento dessa magnitude foram superados pelo 
sucesso obtido, tanto no que se refere ao temário 
científico quanto a sua parte social.



Total de incritos : 858
Total de participantes: 1146
17 participantes, de países como Argentina, Austrália, 
Bolívia, Colômbia, EUA, Peru, Portugal e Uruguai. 

Números do VII congresso
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A “Noite do Havaí” foi memorável. Notamos in-
clusive que alguns colegas saíram do salão de festas 
depois da 4 horas da manhã....e muito felizes!!!

Podemos dizer então que a “missão foi cumprida”, 
pois foram mais de 12 meses de preparativos que 
demandaram muito esforço e dedicação de toda a 
equipe da Comissão Organizadora e Científica. Todos 
sob o comando do competente Dr. Luiz Vicente Berti 
e com o apoio inestimável, competente e compreen-
sivo do nosso grande presidente, Dr Marchesini.

Podemos dizer ainda, uma missão cumprida porque 
demos mais um passo na melhoria científica e opera-
cional de nossos eventos nesta que foi sua VII edição, 
em que ganhou a SBCB e todos seus membros.

Tudo isto porque vocês vieram e fizeram o sucesso 
do Congresso. Até a Bahia em 2007, quando voltare-
mos a nos encontrar.
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COESAS PLENÁRIA: DANIELA DE OLIVEIRA MAGRO
 

Tema: AVALIAÇÃO DO REGANHO DE PESO ENTRE 18 E 60 MESES APÓS BYPASS TIPO FOBI-CAPELLA
Tema Livre: Denise Serpa Boop
Tema: MÉTODO STRENGH TRAINING STRATAGIES (STS) DE “MUSCULAÇÃO TERAPÊUTICA”APLICADA A PACIENTES 
SUBMETIDOS  GASTROPLAS

PÔSTERES: 
Enfermagem: Ângela Aléssio Pereira
Tema: A FUNCIONALIDADE DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS 
À CIRURGIA BARIÁTRICA
Nutrição: Maria Paula Carlini Bambi
Tema: INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
Psicologia: Lorena Zanellato Marques
Tema: QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES PORTADORES DE OBESIDADE MÓRBIDA SUBMETIDOS À 
GASTROPLASTIA VERTICAL COM BANDA COM DERIVAÇÃO EM Y DE ROUX.

Trabalhos Cientificos que foram Premiados no VII Congresso 

MÉDICOS:

Plenária: Orlando Pereira Faria
Tema: SÍNDROME METABÓLICA: TRATAMENTO CIRÚRGICO 
POR GRBGYR E ACOMPANHAMENTO A LONGO PRAZO 
Tema Livre: José Carlos Pareja
Tema: MANUTENÇÃO DA SENSIBILIDADE À INSULINA 6 
ANOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA (BYPASS GÁSTRICO): 
ESTUDO PROSPECTIVO.

PÔSTER:

Kátia Elisabete Pres de Souto
A TÉCNICA DUODENAL SWITCH X NÍVEL SOCIOECONÔMICO



 

Diétas Hipocalóricas
Dra. Maria Paula Carlini Cambi
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Uma combinação adequada para a perda de 
peso seria a redução da ingestão calórica (IC) 
combinada com o aumento da atividade física 
(AF). O Instituto de Medicina de Washington 
(1995) definem como de sucesso a perda de 
peso de 5% do total com manutenção por um 
ano. Porém, as inúmeras opções de dietas 
drásticas sem acompanhamento clínico, têm-
se tornado um modismo entre as pessoas 
com sobrepeso e isto pode estar dificultando 
consideravelmente os bons resultados. 

RAYMOND (1986) descreve que pessoas que 
mantêm uma dieta de muito baixa caloria 
e proteínas podem, além da perda de peso 
normal, perderem massa magra e tecido 
adiposo. Dietas com menos de 800 Kcal/d têm 
sido associadas com perda da massa magra.

A ingestão protéica abaixo de 50g/d está 
associada com balanço nitrogenado negativo 
como afirma HOFFER (1984).

Tem-se estimado que pelo menos 12 a 15 
milhões de pessoas no mundo têm usado dietas 
de muito baixa caloria nesta última década. Na 
Inglaterra um comitê médico sobre alimentação 
(COMA) reporta que a recomendação de dietas 
muito hipocalóricas devam fornecer no mínimo 
(1674Kj/d = 400Kcal/d) com 40g de proteínas 
para mulheres e (2093Kj/d = 500Kcal/d) 
com 50g de proteínas para os homens. Esta 
recomendação não existe nos Estados Unidos, 
mas os experts definem dietas de muito 

baixa calorias provendo menos que 3349Kj/d 
= 800Kcal/d ou de 1674 a 3349Kj/d com 45 a 
100g proteínas, conforme descrito por WADDEN 
(1983).

O estudo de Foster (1992) aponta que dietas 
com 2763Kj/d, provendo 90g de proteínas, 
deveriam ser associadas com melhor preservação 
de massa muscular do que outros tipos de dietas 
provendo apenas 70g de proteínas por dia. 

As dietas com restrição extrema de calorias 
deveriam ser limitadas para pessoas com o 
mínimo de 30% acima do peso, que tiveram 
um exame médico e eletrocardiograma com 
resultados satisfatórios, e são livres de contra-
indicação, incluindo um recente infarto agudo 
do miocárdio, desordem da conduta cardíaca, 
história cerebrovascular, renal, hepática, 
câncer, diabetes melitus tipo I ou significantes 
distúrbios psiquiátricos, é o que designa 
WADDEN (1990).

As complicações descritas por WADDEN 
(1990) aumentam com:

uso indiscriminado de medicamentos sem 
supervisão médica;

consumo de dietas por pessoas que não tem 
severo sobrepeso;

prescrição de dietas por profissionais não 
treinados para isso.

As complicações significantes associadas 
com dietas inapropriadas incluem

desidratação, desequilíbrio hidroelétrolítico, 
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ROSEN (1982). A circulação da concentração 
do hormônio triiodotironina declina, e há 
um correspondente decréscimo na taxa 
metabólica. Esta mudança na secreção 
do hormônio da tireóide acontece para 
acompanhar a diminuição no gasto energético 
com a perda de peso. Também é reportado um 
declínio na concentração de ferro plasmático 
em indivíduos e animais durante uma perda 
de peso severa acompanhada do consumo 
de dieta de muito baixa caloria. Acredita-
se que provendo 9mg/d de ferro acima da 
RDA, promova-se o retorno da normalidade 
do ferro e os valores basais do hormônio da 
tireóide na circulação, aumentando a taxa de 
perda de peso. As alterações nos indicadores 
do estado do ferro não são associadas com 
um aumento provável da anemia, embora 
eles estão aparentemente relacionados com 
o hormônio da tireóide responsável pela 
deprivação energética.  

Já existem algumas dietas de moda bastante 
conhecidas e discutidas na comunidade 
científica.

DIETAS ESPECÍFICAS:

- Hiperlipídicas (55 a 60%), Hipoglicídica 
(<100g de CHO/dia)

Não há suporte para justificar que diminui 
o apetite e melhora o humor.

DIETA DO DR. ATKINS (1992):
Resumo da dieta: inclui 04 estágios:
Quinzena de indução da dieta
Perda de peso contínua
Pré manutenção
Manutenção
A indução da dieta limita em 20g de 

carboidratos (CHO) por dia (01 copo de 
vegetais cozidos). Ilimitado consumo de 
carne bovina, peixe, frango, ovos e peru. 
Esta fase da dieta proibe frutas, pães, 
grãos, vegetais crus, queijos e manteiga. A 
restrição de CHO é minimizada nas outras 
fases até que os indivíduos determinem 
o nível de CHO que eles podem consumir 
enquanto mantêm sua perda de peso. Para 

hipotensão ortostática e aumento da 
concentração do ácido úrico. Com adequada 
supervisão, estas complicações – assim 
como fadiga, cãimbras musculares, cefaléia, 
distúrbio gastrointestinal e intolerância ao 
frio – são identificadas e corrigidas. Sem 
supervisão, no entanto, algumas complicações 
devem ser exacerbadas pelo inapropriado uso 
de restrição calórica. As complicações podem 
incluir arritmias ventriculares severas, além de 
colecistite e pancreatite.

Conforme RAVASSIN (1988), os indivíduos 
medianamente obesos perdem mais magra 
(por quilograma perdido) em resposta à severa 
restrição calórica do que os severamente obesos. 
Grandes perdas de massa magra podem gerar 
conseqüências desastrosas, incluindo distúrbios 
da função cardíaca e também em outros órgãos. 
Indivíduos medianamente obesos que perdem 
peso por consumir dietas muito hipocalóricas 
perdem mais massa muscular do que pessoas 
com peso normal e conseqüentemente diminuem 
o gasto energético (e requerimentos) abaixo do 
normal.

Segundo PATRICK (1992), as dietas muito 
hipocalóricas podem ter conseqüências 
psicológicas e que 70% das causas da obesidade, 
são geradas por problemas emocionais. As 
características dos indivíduos obesos refletem 
aberração no desenvolvimento psicológico, 
depressão, ou inadequado ajuste do estresse e 
conflitos internos. 

Entre os indivíduos obesos, há uma descrição 
bastante comum, de uma fome constante, uma 
necessidade do reflexo da deglutição como 
refere ROSEN (1982). Também a depressão e 
ansiedade durante o tratamento são relatados. 
Por outro lado, as dietas muito hipocalóricas 
tem efeitos positivos nestes fatores, podendo 
alguns indivíduos mostrar respostas diferentes 
e mais satisfatórias a este processo. Não há 
influência da ketogênese sobre a ansiedade e 
a depressão.

O consumo de dietas muito hipocalóricas 
está associado com uma concentração do 
hormônio da tireóide que está relacionado 
com baixa ingestão energética, como ressalta 
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alguns, este nível poderia ser baixo como 25g/
d e para outros poderia ser alto como 90g/d.

Preocupação: 
Não há valor calórico específico, é 

nutricionalmente inadequada, é deficitária 
em vitamina E, A, B6,  tiamina, folato, cálcio, 
magnésio, ferro, zinco, potássio e fibras. É uma 
dieta rica em gordura saturada, colesterol e 
proteínas animais. A dieta hipoglicídica pode 
resultar em cetose (indicador de mobilização 
de gordura) e produzir aumento significativo na 
concentração de ácido úrico sanguíneo.

“ PROTEIN POWER” (1996):

Resumo da dieta: 
Provê 0,75g de proteínas por quilograma 

de peso ideal, menos de 30g de CHO por dia 
durante a indução da dieta até chegar em 55g/
d. As calorias são baseadas nos requerimentos 
protéicos.

Preocupação: 
Baixa em proteínas e cálcio.

“ CARBOHYDRATE ADDICT’S DIET” (1991):

Resumo da dieta:
A dieta compõe duas refeições complementares 

(café da manhã e almoço) e uma dieta “prêmio” 
(jantar). As refeições complementares contêm 
03 a 04 porções de carne, 02 copos de vegetais. 
A refeição “prêmio” inicia com saladas, 1/3 de 
proteínas, 1/3 de vegetais com baixa concentração 
de CHO e 1/3 com alta concentração de CHO, 
todos consumidos dentro de 01 hora.

Preocupação:
É deficitária em cálcio, ferro, potássio e 

fibras e rica em lipídios e colesterol.

“SUGAR BUSTERS” (1995):

Resumo da dieta: 
Açúcar refinado e alimentos com alto índice 

glicêmico (batatas, milho, arroz branco, pães, 
cenoura e cerveja) são eliminados, resultando 
em perda de peso.

Preocupação:
As porções da ingestão de proteínas não 

são descritas. É deficitária em cálcio, ferro e 
vitamina E.

- Normolipídicas (20 a 30%), Normoglicídica (55 
a 60%) e Normoprotéica (15 a 20%)

É a preconizada pelos Guias Alimentares 
(Pirâmide Alimentar, Programa nacional de 
controle do colesterol – dieta passo 1  e passo 2)

Hipolipídicas (10 a 19%)
“DR. ORNISH” (1993):
Resumo do programa:
Esta dieta é focada para a prevenção das 

doenças cardiovasculares, mas também é 
recomendada para a perda de peso. Este 
programa incorpora aspectos de nutrição, 
exercícios, controle do estresse e auto-estima. 
Exercícios moderados (ex. caminhadas) são 
recomendados. O controle do estresse inclui 
01 hora por dia de alongamento, respiração e 
meditação, relaxamento progressivo e grupo 
de suporte. Além disso é recomendado 01 a 02  
vezes por semana de terapia.

Dieta: baixo teor de gorduras (10%), com alta 
ingestão de frutas, vegetais, grãos integrais, 
feijão e produtos derivados da soja. Incorpora 
um moderado consumo de ovos e farinha branca. 
Os suplementos nutricionais recomendados são: 

vitamina C: 02 a 03g/d
vitamina E: 100 a 400UI
Folato: 400 a 2000μg
Mulheres: óleo de linhaça: 02 g/d ou óleo de 

peixe: 02 g/d
Homens: óleo de peixe: 02 g/d
Selênio: 100 a 200μg/d
Multivitamínicos: sem ferro para os homens e 

mulheres no período pós menopausa. Mulheres 
em idade reprodutiva podem se beneficiar com 
suplementos contendo ferro.

Preocupação:
A dieta deficitária em vitamina E, 

cobalamina e zinco. Dificuldade de aderência e 
palatabilidade. 

O balanço calórico é melhor do que a composição 
de macronutrientes para a determinação da 
perda de peso. Entretanto não está claro o 



efeito do macronutriente contido na dieta para 
a manutenção da perda de peso.

A aderência à dieta e a manutenção da perda de 
peso está relacionada com aspectos psicológicos (e 
neuroquímica cerebral) e parâmetros psicológicos 
(hormônios que envolvem a regulação do peso 
corporal como a insulina e leptina), atividade 
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física e densidade energética. A dieta rica 
em vegetais, frutas, CHO complexos (grãos e 
legumes), normolipídica e hipocalórica resulta 
em perda e manutenção de peso. Está associada 
com boa saciedade e reduz o risco de doenças 
crônicas.

É rápida, conveniente e barata.
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