
Dieta low carb: conheça as vantagens e os alimentos 

permitidos! 

 

Muito tem se falado sobre a dieta low carb, mas ela não é um 

assunto novo. Baseada na proposta do cardiologista americano 

Robert Atkins, os adeptos deste tipo de alimentação devem 

seguir um cardápio restrito e com foco no consumo de proteínas 

e gorduras. Os carboidratos devem ser consumidos para evitar 

qualquer deficiência de nutrientes, mas com prudência. Com 

isso, o objetivo é reduzir o consumo de calorias vazias e 

priorizar alimentos mais saudáveis, que auxiliarão o corpo de 

diversas formas. Aliada à pratica de exercício físico, as 

vantagens são inúmeras: perda e manutenção do peso, ganho 

de massa magra e prevenção de doenças. 

 

 

 

As vantagens da dieta low carb 

O objetivo com a dieta low carb é diminuir a ingestão de carboidratos 

refinados, também conhecidos como simples ou brancos. São 

exemplos: pão comum, bolachas, biscoitos e massas não integrais. 



Ao reduzir o consumo deste tipo de carboidrato, o organismo nos dá 

uma rápida mensagem de que estamos segundo um bom caminho. 

E é por conta disto que a dieta low carb está alcançando fama de 

algo milagroso. 

Mas não existe segredo! Tudo está diretamente ligado aos alimentos 

que escolhemos ingerir e à função de cada um deles em nosso 

organismo. 

Saber os benefícios dos alimentos que levamos à mesa é importante 

e a escolha de uma dieta low carb nos dá essa segurança.  

De modo geral podemos citar como benefícios deste tipo de 

alimentação:  

 Perda de peso, pois os carboidratos simples são responsáveis 

pela falsa sensação de saciedade e, retirando eles da dieta, 

teremos mais fibras em nosso organismo;  

 Prevenção de doenças como a diabetes, visto que os 

carboidratos com alto índice glicêmico ajudam a aumentar a 

insulina no organismo;  

 Qualidade na ingestão de alimentos, visto que ela te estimula a 

comer mais comida de verdade e menos comida 

industrializada. 

 

O que comer? 

Esqueça a visão da pirâmide alimentar que nos foi apresentada na 

infância. Legumes e frutas são permitidos, mas nem todos! Açúcar, 

leite, refrigerante e chocolate devem passar longe da mesa de quem 

quer ter sucesso na dieta low carb.  

Conheça abaixo o que pode ser consumido dentro de cada grupo de 

alimentos: 

 Verduras e Legumes: abobrinha, batata doce, brócolis, vagem, 

ervilha, quiabo, tomate, couve-flor, cogumelos, acelga, couve 

manteiga, berinjela e alface. 

 Frutas: Coco, abacate, morango e melão. 



 Gorduras: azeite extra virgem e castanhas (do Pará, amêndoas 

e nozes). 

 Proteínas: carnes magras de todos os tipos (frango sem pele, 

salmão, filé de saint peter e patinho, por exemplo) e queijo 

branco. 

Lembre-se que a dieta low carb tem como foco a diminuição do 

consumo de carboidratos simples, não a total restrição de todo e 

qualquer tipo de carboidrato! Mais comida de verdade e menos 

comida pronta! 

É recomendado deixar de lado grãos, derivados do leite, batata e 

açúcares, por exemplo. Evitando-os você alcançará rapidamente os 

resultados e terá um imenso ganho na sua saúde. Porém, estabeleça 

seus limites e evite cortar o consumo do dia para a noite. Isso ajudará 

na manutenção da dieta e, por consequência, fará com que ela seja 

aceita gradativamente pelo organismo. 

Importante ressaltar que toda dieta deve ser acompanhada por um 

profissional da saúde. Além disso, para garantir bons resultados e 

otimizar sua vida saudável, recomendamos a prática de exercícios 

físicos regularmente. 


