
Dieta low carb: aprenda a reduzir os carboidratos 

com saúde 

 
Você sabia que a dieta low carb é uma opção eficaz para quem deseja 

perder peso e manter o corpo bonito?  

A estratégia é simples: basta diminuir os carboidratos da alimentação e 

aumentar a ingestão de proteínas e gorduras boas.  

Mas nem pense em começar essa mudança por conta própria.  

Por isso, para compreender como a dieta low carb funciona e como 

evitar riscos à saúde, leia esse artigo!  

 

Sem a ajuda de um nutricionista é impossível consumir 

carboidratos com equilíbrio 

 
Já pensou em perder até 5 kg em uma semana? Com a dieta low carb 

essa meta parece que pode ser alcançada.  

A ideia é consumir mais proteínas como leite, frango e ovos, além de 

gorduras boas que estão presentes no azeite, no óleo de coco e em 

frutas nutritivas como o abacate. 

No entanto, você vai precisar evitar doces e refrigerantes, por causa do 

açúcar, e, talvez, outros carboidratos como pães, bolos, biscoitos, arroz 

e macarrão.   

O que não significa que eles serão cortados da sua alimentação, mas 

reduzidos, e, depois, substituídos por alimentos menos calóricos.  

Mas como não se trata de mágica, somente um nutricionista pode indicar 

as quantidades que precisam ser diminuídas e os exercícios físicos mais 

adequados para o seu corpo.   

 

Benefícios proporcionados pela dieta low carb à saúde 

 
A dieta low carb apresenta uma série de vantagens para a nossa saúde.  

Veja algumas:  

• Ajuda o metabolismo a funcionar melhor devido ao maior 

consumo de proteínas e gorduras insaturadas; 



• Auxilia na regulação dos níveis de açúcar no sangue o que 

favorece a prevenção e o controle do diabetes tipo 2; 

• Facilita a perda de peso por causa da diminuição de calorias e do 

controle da glicemia; 

• Reduz os riscos de doenças cardiovasculares por aumentar o 

colesterol bom HDL e regular os triglicerídeos (TG). 

• Combate a retenção de líquidos e a sensação de inchaço. 

 

Como adotar a dieta low carb sem malefícios?  

 
Essa dieta, como qualquer outra, exige um período de adaptação para 

não fazer mal à saúde. 

Sendo assim, nunca pule refeições, beba bastante água, e aumente o 

consumo das fibras, pois elas diminuem a fome e melhoram o trânsito do 

intestino.  

Caso contrário, sintomas como tonturas, dores de cabeça e irritabilidade 

podem lhe importunar. 

Na verdade, você deve se alimentar bem seguindo um cardápio 

diversificado e elaborado por um profissional da área da Nutrição.  

Confira, a seguir, algumas dicas sobre esse regime alimentar.  

 

Coma bem, mas com cautela! 

Quando for comprar proteínas de origem animal para o almoço e o 

jantar, prefira cortes mais magros como o frango e o peru sem pele.  

Já entre os peixes, os especialistas indicam a ingestão de atum, salmão 

e truta.   

Experimente, também, trocar o macarrão comum pelo de abobrinha, e o 

arroz pela quinoa.  

Além de saborear saladas de folhas verdes como alface, agrião, couve-

flor e repolho, temperadas com fios de azeite.  

Mas dispense as frituras, as carnes processadas e as comidas 

industrializadas. 



Permita-se, ainda, descobrir o poder da proteína vegetal encontrada em 

castanhas, amêndoas, avelãs, amendoins e nas sementes de chia e 

linhaça. 

Essas oleaginosas são fontes de gorduras insaturadas e boas para a 

saúde do coração. 

Com relação às frutas, opte pelas frescas e com cascas, como o 

abacate, a maçã, o limão, o caju e a goiaba.  

Assim, será mais fácil se adaptar a uma dieta com restrição de 

carboidratos.  

 

 

Portanto, a dieta low carb mostra sua eficácia para quem deseja 

emagrecer.  

Mas é importante agir com moderação e seguir uma boa rotina de 

exercícios físicos. 

Então, procure um bom nutricionista e comece a cuidar do seu corpo.  

E, claro, não deixe de acompanhar os nossos próximos posts! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


