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Resumo: Introdução: Desenvolvida na década de vinte e inicialmente pensada como uma 

aliada no tratamento de quadros epiléticos, a Dieta Cetogênica, um regime consistente em alta 

ingestão de gorduras e proteínas em conjunto com o baixo consumo de carboidratos, tem sido 

objeto de questionamentos em estudantes e estudiosos da ciência da nutrição, alguns a 

defendem como um eficaz método de emagrecimento e melhora no desempenho de adultos 

eutróficos saudáveis ao desenvolverem atividades físicas, enquanto outros discutem a 

segurança de seus efeitos no corpo humano, tanto a curto, quanto a longo prazo. Objetivo: O 

presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão integrativa dos estudos e pesquisas 

mais recentes e relevantes sobre o tema dentro do campo da nutrição esportiva, visando 

balancear os pontos positivos e os efeitos colaterais da referida dieta em adultos eutróficos 

saudáveis, praticantes de esportes variados. Método: Foi realizado um levantamento 

bibliográfico que levou, respeitados os critérios de exclusão, a um quantitativo de seis artigos 

estudados, todos em língua inglesa. Através da análise realizada, constatou-se que, embora 

seja realmente capaz de promover a perda de peso, a Dieta Cetogênica nem sempre é capaz de 

promover melhorias no desempenho de atletas, em razão da substituição de carboidratos para 

corpos cetônicos como fonte de produção de energia. Embora a presente revisão integrativa 

tenha sido esclarecedora, vale ressaltar que ainda há necessidade de outros estudos para 

aprofundamento do tema em questão. 

Palavras-Chave: Dieta Cetogênica; Emagrecimento; Nutrição; Esporte; Performance. 
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Abstract: Introduction: Developed in the 1920s and initially thought of as an ally in the 

treatment of epileptic conditions, the Ketogenic Diet, a regimen consistent with high fat and 

protein intake combined with low carbohydrate intake, has been the subject of questioning 

among students and scholars. In nutrition science, some advocate it as an effective weight loss 

method and improve the performance of healthy eutrophic adults in physical activity, while 

others discuss the safety of its effects on the human body both in the short and long term. 

Objective : The present work aimed to perform an integrative review of the most recent and 

relevant studies and research on the subject within the field of sports nutrition, aiming to 

balance the positive points and side effects of this diet in healthy eutrophic adults, 

practitioners of varied sports. Method: A bibliographic survey was carried out that led, 

respecting the exclusion criteria, to a quantitative of six studied articles, all in English. 

Through the analysis performed, it was found that, although it is really capable of promoting 

weight loss, the Ketogenic Diet is not always able to promote improvements in the 

performance of athletes, due to the replacement of carbohydrates to ketone bodies as a source 

of production. energy. Although the present integrative review has been enlightening, it is 

noteworthy that further studies are still needed to deepen the theme in question. 

Keywords: Ketogenic Diet; Weight Loss; Nutrition ; Sport ; Performance.
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1. INTRODUÇÃO 

 A dieta cetogênica é uma estratégia alimentar que consiste na baixa 

ingestão de carboidratos e alto consumo de lipídios e proteínas, a qual foi 

inicialmente aplicada em humanos, no intuito de tratar pacientes epilépticos em 

1921, sendo atualmente indicada por muitos especialistas como uma alternativa para 

a perda de peso. Entretanto, a mesma não apresenta um consenso acerca dos 

benefícios e riscos para a saúde (SAMPAIO, 2016). 

 A referida dieta é classificada como hiperlípidica, na qual os lipídios 

representam entre 70-80% da ingestão total de calorias diárias, as proteínas entre 10-

20% (entre 1,2 e 1,5 g/kg/dia), e um percentual de carboidratos inferior a 10% 

(ARAGON et.al; 2017). A baixa ingestão de carboidratos faz com que o corpo 

humano passe por adaptações homeostáticas e fisiológicas, alterando o metabolismo 

glicolítico para o lipídico (MICHALSKI et.al. 2019). 

 Ao reduzir uma grande quantidade de carboidratos na alimentação o 

fígado é direcionado a produzir e liberar corpos cetônicos na circulação, sendo este 

fenômeno é denominado nutricionalmente de cetose. (MA et al; 2019). Tal 

fenômeno diminui a necessidade de produção de insulina, desativando enzimas que 

estimulam a glicogênese, favorecendo a ocorrência da lipogênese. Uma vez que as 

reservas de glicogênio são esgotadas, a gordura é utilizada como uma fonte 

alternativa de energia para produção de acetil coenzima A, gerando energia. 

(KANEKO et. al; 2018). 

 Nos últimos anos, várias pesquisas desenvolvidas também indicaram a 

adoção da referida intervenção alimentar para o tratamento de doenças crônicas 

como a obesidade, Diabetes Mellitus tipo 2, epilepsia e Alzheimer (PAOLI, 2014; 

SAMPAIO, 2016; SESSA & FERRAZ, 2019; TAYLOR et.al; 2019).  

 Dentre os efeitos negativos, a Dieta Cetogênica, por ser uma estratégia 

restritiva em um macronutriente essencial para nosso organismo (carboidrato), tem 

apresentado, em alguns indivíduos, efeitos de curto prazo tais como obstipação, 

diarreia, vômitos, hipoglicemia, sonolência e letargia (PRUDENCIO et al., 2017). 

Quanto aos efeitos de longo prazo, os principais são deficiência no crescimento de 

estatura, constipação, deficiência de selênio, cardiomiopatia, pedra nos rins e 

hiperlipidemia (KOSE et al; 2018). 
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A Dieta Cetogênica adquiriu maior visibilidade a partir do ano de dois 

mil e dezoito, através da difusão do conceito do regime nos meios sociais. 

Entretanto, em razão dos hábitos alimentares dos brasileiros, esse regime não teve 

até o presente momento uma grande adesão por parte da população, especialmente 

pela parcela que mais se beneficiaria. A referida dieta ainda é pouco aceita pela 

população brasileira, tendo em vista que, culturalmente, os brasileiros mantêm o 

hábito de consumir carboidratos em excesso durante as refeições. (DONATTO, 

2018).  

O presente artigo visa analisar, através de uma revisão integrativa, os 

benefícios e riscos à saúde diante da adesão da Dieta Cetogênica por adultos 

eutróficos saudáveis.  

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo é constituído de uma revisão integrativa, a qual seguiu as 

seguintes etapas: inicialmente foi delimitado o objetivo, os critérios de inclusão e 

exclusão, definição das palavras-chave, definição da escala temporal, e a seleção das 

bases de dados a serem utilizadas. Após a realização das etapas indicadas acima, foram 

selecionados artigos os quais estavam de acordo com o objetivo do presente estudo e 

que atendiam aos critérios de inclusão e de exclusão. Para a realização do levantamento 

bibliográfico, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), PubMed e Periódicos Capes. Foram selecionados artigos publicados 

entre os anos de 2016 e 2019. 

Foram utilizadas no levantamento bibliográfico as seguintes palavras-chave: 

“Dieta cetogênica”, “ketogenic diet”, “emagrecimento”, “weight loss’’, “esporte” 

“sport”, “desempenho” e “performance” com as combinações do “AND” harmonizando 

conforme as etapas de cada base de dados. Além das combinações “Ketogenic diet 

AND weight loss” e “Ketogenic diet AND sport” e “Ketogenic diet AND performance”.  

Os critérios de inclusão do presente estudo foram: Artigos originais publicados 

em língua portuguesa e inglesa, disponibilizados na íntegra e gratuitamente, os quais 

estavam de acordo com o objetivo do presente estudo. Como critérios de exclusão não 

foram analisadas: Monografias, dissertações, teses ou artigos não relacionados ao 

objetivo do presente estudo, ou pagos, os quais tenham sido publicados fora da 

delimitação temporal.  
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Considerando esses critérios, foram identificados cento e dois artigos nos bancos 

de dados. Após a leitura destes, e seguindo os critérios de inclusão, dezenove artigos 

foram selecionados para análise. 

Figura 1 -  Fluxograma de estudos analisados na presente revisão integrativa: 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Dos 102 encontrados inicialmente, conduziu-se a leitura dos títulos, resumos e 

sucessivamente dos artigos acessíveis gratuitamente e na integra. Destes, dezenove que 

foram lidos na íntegra, somente 6 estavam de acordo com os critérios de inclusão e de 

exclusão deste estudo. 

Quadro 1 – Características dos estudos incluídos que avaliaram o uso de uma dieta 

cetogênica  
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Título da 

Publicação 

Base de 

dados 

Natureza 

Autor e 

Ano da 

Publicação 

Objetivo do Trabalho Resultados Conclusão do Estudo 

 “Low carbohydrate, high 

fat diet impairs exercise 

economy and negates the 

performance benefit from 

intensified training in 

elite race walkers” 

Pubmed  BURKE et al; 

2016. 

 

Avaliar a hipótese de que uma dieta 

cetogênica resultaria em aumento 

das taxas de utilização de gordura 

durante o exercício. 

Aumento na oxidação das gorduras; 

Economia Aeróbica; Redução na 

concentração de glucose no sangue 

em repouso e durante exercício; 

Elevada concentração de cetona no 

sangue.  

A KD proporciona aumento na 

capacidade de oxidação de gorduras 

durante exercício intenso, ao passo 

que prejudica o desempenho em 

corredores de elite. 

“Effects of the Ketogenic 

diet in overweight divers 

breathing Enriched Air 

Nitrox” 

Pubmed  BOSCO et al; 

2017. 

Investigar se uma Dieta Cetogênica 

de curto prazo pode reduzir o 

estresse oxidativo e inflamação 

durante um mergulho hiperlípidico  

 

 

O estado de cetose moderada foi 

alcançado, houve perda significativa 

de peso, sem achados de 

hipoglicemia. 

Não houveram efeitos nocivos; 

Necessidade de aprofundamento dos 

estudos. 

Chronic Ketogenic Low 

Carbohydrate High Fat Diet 

Has Minimal Effects on 

Acid–Base Status in Elite 

Athletes 

Pubmed CARR et al; 

2018. 

Determinar um efeito de adaptações 

a duas intervenções dietéticas 

sustentadas de interesse atual para 

atletas de resistência 

Aumento de VO² máximo; Não houve 

diferença no PH do sangue entre a 

KD e as demais dietas avaliadas. 

O estudo indicou que a manipulação 

de dietas ricas em macronutrientes 

não influência no estado ácido-base 

em atletas de elite. 

“Effect of a four-week 

ketogenic diet on exercise 

metabolism in CrossFit-

trained athletes” 

Periódico 

Capes 

MICHALSKI 

et.al; 2019. 

Avaliar os efeitos de uma dieta 

cetogênica de quatro semanas em 

gordura e carboidratos para atletas 

de Cross fit. 

Aumento na oxidação de gorduras 

durante exercício; Menor oxidação de 

carboidratos em exercício. 

Diferenciação nas taxas de oxidação 

de gorduras entre homens e mulheres; 

A KD se mostrou mais vantajosa em 

termos de emagrecimento face a uma 

dieta habitual. 
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Fonte: elaborado pelos autores

Título da 

Publicação 

Base de 

dados 

Natureza 

Autor e 

Ano da 

Publicação 

Objetivo do Trabalho Resultados Conclusão do Estudo 

“Ketogenic diet benefits 

body composition and 

well-being but not 

performance in a pilot 

case study of New 

Zealand endurance 

athletes” 

Pubmed ZINN et al; 

2017 

Examinar os efeitos de uma Dieta 

Cetogênica sobre a composição 

corporal e os resultados dos atletas 

de resistência. 

Queda no desempenho aeróbico; 

Redução de gordura corporal. 

Apesar de diminuir o desempenho os 

atletas tiveram redução de gordura 

corporal. 

“Efficacy of ketogenic 

diet on body composition 

during resistance training 

in trained men: a 

randomized controlled 

trial” 

Pubmed VARGAS 

et.al; 2018 

Determinar se uma Dieta 

Cetogênica promove maiores 

ganhos de massa livre de gordura e 

perda de gordura durante um 

período de treinamento hipertrófico 

em resistência. 

Aumento na massa magra; 

Diminuição do tecido adiposo. 

A intervenção com a KD demonstra 

redução da massa gorda e do tecido 

adiposo visceral, entretanto, não foi 

considerada a melhor estratégia para 

homens treinados. 
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Diante das informações obtidas através dos seis artigos analisados, pôde-se identificar 

os mais relevantes riscos e benefícios da adoção da dieta cetogênica nos participantes:  

Quadro 2 – Principais Benefícios e Riscos sofridos pelos participantes ao aderirem a Dieta 

Cetogênica 

Benefícios Riscos 

Aumento da oxidação das gorduras durante exercício de 

resistência (ciclismo);  

Estimulação da síntese de proteínas; 

Aumento da massa muscular de força; 

(MICHALSKI et al; 2019). 

Quadros de irritabilidade, sonolência E alterações de 

humor; 

 

(MICHALSKI et al; 2019). 

Perda de gordura corporal; 

Economia aeróbica; 

(BURKE et al; 2017).  

Não obteve melhoras no desempenho 

(BURKE et al; 2017). 

Aumento na capacidade dos indivíduos de utilizar a gordura 

como fonte de combustível; 

Maior sensação de bem estar; 

Melhor capacidade de recuperação; 

Melhoria das condições da pele; 

Redução de inflamações. 

(ZINN et al; 2017).  

Relatos de cansaço; 

Desempenho aeróbico reduzido; 

(ZINN et al; 2017).  

 

Maior redução de massa gorda 

(VARGAS et al; 2018). 

Não demonstrou contribuir para a constituição de massa 

muscular em homens 

(VARGAS et al; 2018). 

 

3.1 Adaptação Cetogênica  

Dentre os estudos analisados, apenas três deles, 50%, indicaram que a adaptação 

cetogênica ocorreu dentro de um período entre sete e quatorze dias (BOSCO et.al. 2017; 

MICHALSKI et.al. 2019; VARGAS et.al. 2018), os demais autores não fizeram nenhuma 

citação quanto ao tempo de adaptação cetogênica (CARR et al; 2018; BURKE et al; 2017; 

ZINN et al; 2017).  

Quanto aos estudos que apontaram adaptação cetogênica, 66,6% analisaram pacientes 

em cetose (MICHALSKI et.al. 2019, VARGAS et.al. 2018), enquanto 33,3% analisaram 

pacientes em cetose moderada. Vale salientar que atinge-se a cetose nutricional quando o 
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nível de concentração de corpos cetônicos no sangue atinge concentrações entre 0,5  mmol/L 

e 0,9 mmol/L, já a cetose moderada, é alcançada com  concentração entre 1,9 mmol/L e  2,9 

mmol/L. Tal definição é importante visto que, o organismo reage de maneira diferente diante 

da menor concentração de corpos cetônicos, fazendo com que haja menor perda de massa 

gorda, devido a diminuição do estímulo na utilização de ácidos graxos na produção de 

Adenosina Trifosfato (ATP) (BOSCO et al; 2017). 

A confirmação do estado de cetose é feita através da realização de exames sanguíneos 

e de urina, os quais determinam o nível de concentração de corpos cetônicos no corpo do 

indivíduo. Desta forma, 66,6% dos estudos realizaram apenas exame de sangue (VARGAS 

et.al. 2018, CARR et al; 2018; BURKE et al; 2017; ZINN et al; 2017) já o restante realizou 

tanto exames de sangue, quanto de urina (MICHALSKI et.al. 2019; BOSCO et.al. 2017). Os 

dados obtidos pelos estudos de MICHALSKI e BOSCO demonstram ser mais confiáveis, pois 

se utilizaram de ambos os exames.  

Todos os estudos analisados utilizaram participantes com idades entre 18-56 anos, 

sendo que destes, apenas 50% incluíram homens e mulheres nas pesquisas (CARR et al; 

2018; MICHALSKI et.al. 2019; VARGAS et.al. 2018; ZINN et al; 2017). A diferenciação é 

importante visto que as características metabólicas variam entre homens e mulheres devido a 

quantidade de hormônios que cada sexo possui. Os homens possuem quantidade maior de 

testosterona, ao passo que as mulheres possuem quantidade maior de estrogênio. O 

quantitativo de hormônios faz com que os organismos respondam de diferentes formas a Dieta 

Cetogênica. É importante salientar que durante a presente análise, não foram especificadas as 

faixas etárias que obtiveram melhores benefícios e menores riscos. 

Em relação à quantidade de carboidratos, lipídios e proteínas, todos os estudos 

analisados atendiam aos critérios definidos para caracterização de uma dieta cetogênica, 

apresentando diferentes percentuais de macronutrientes (BOSCO et al; 2017; BURKE et al; 

2017; CARR et al; 2018; MICHALSKI et.al. 2019; VARGAS et.al. 2018; ZINN et al; 2017). 

No estudo a respeito da adoção da dieta cetogênica em homens treinados, a ingestão de 

lipídios correspondeu a 70%, em conjunto com índices de 10% de carboidratos e 20% de 

proteínas (VARGAS et al; 2018). Em relação ao artigo que aborda a dieta cetogênica em 

corredores de elite, a ingestão de carboidratos foi de 50g juntamente a 78% de lipídios e 2,1% 

de proteínas (BURKE et al; 2017). A pesquisa sobre os efeitos da dieta cetogênica em atletas 

de crossfit se utilizou de 5% de carboidratos, 1,7g de proteína e 75% de lipídios 
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(MICHALSKI et al; 2019). Já em relação a adaptação de mergulhadores à dieta cetogênica 

foram utilizados lipídeos de 50-60% do total de kcal, menos de 40g de carboidratos, e índice 

de 1,3g de proteína (BOSCO et al; 2017).  No estudo piloto de atletas de resistência na Nova 

Zelândia foram ingeridas 50g de carboidratos, 1,5g de proteína por quilo de peso, e lipídios a 

vontade (ZINN et al; 2017). Por fim, no experimento realizado em atletas de elite avaliando 

possível interferência no estado ácido-base, a ingestão de carboidratos foi menor que 50g, 

proteínas consumidas entre o percentual de 15 a 20%, e lipídios de 75 a 80% (CARR et al; 

2018).  

Verificando os artigos analisados no presente estudo, notou-se que estas compuseram 

uma escala temporal a qual variou entre 2-10 semanas. Entretanto, nenhum dos estudos 

analisados demonstrou a motivação para escolha do tempo de duração da pesquisa. O tempo 

necessário para que um corpo entre em cetose metabólica é em torno de 2 semanas 

(MICHALSKI et.al. 2019). Desta forma, os estudos devem ter tal prazo como mínimo, já que 

representa o tempo necessário do organismo para se adaptar a esse tipo de dieta. Em contra 

partida, durante a presente revisão integrativa, não foram encontradas na literatura limitações 

de tempo máximo para utilização da dieta cetogênica. Ainda, é preciso salientar a inexistência 

de estudos e pesquisas de longa duração, impossibilitando o conhecimento de efeitos a longo 

prazo.  

Um dos estudos menciona que para atingir um estado de cetose a ingestão de hidratos 

de carbono deveria ser 50g por dia, ou 10% da ingestão calórica total durante o dia (VARGAS 

et.al. 2018). Outros citam que a duração da dieta desempenha um papel crucial para um ajuste 

metabólico, realizado através da cetogenêse, já que é necessária uma utilização superior a 2 

semanas para confirmação do estado de cetose no organismo (MICHALSKI et.al. 2019; 

ZINN et.al. 2017).  

3.2 Os Benefícios da Dieta Cetogênica 

A Dieta Cetogênica possui efeitos positivos na área da nutrição esportiva, visto que, de 

acordo com os estudos, sua adesão melhora o desempenho físico de atletas profissionais 

praticantes de atividades físicas de média e/ou longa duração, já que uma dieta rica em 

lipídios pode proporcionar uma adaptação celular (lipólise) de maneira a induzir o músculo a 

aumentar a capacidade de utilizar gordura como fonte de energia (MCSWINEY &  DOYLE, 

2018). 
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Dentro dos estudos analisados, o principal benefício observado foi a perda de tecido 

adiposo. Diante dos resultados obtidos nos estudos, tornou-se evidente a preservação da 

massa muscular quando comparamos os efeitos da KD em relação aos efeitos de outras dietas, 

como por exemplo a Low Carb.  

O estudo cujos pacientes eram atletas de Crossfit demonstrou que, além do aumento da 

oxidação das gorduras durante exercício de resistência (ciclismo), a KD contribui também 

para a estimulação da síntese de proteínas, e para o aumento da massa muscular de força, 

através do seu impacto na reorganização metabólica. Embora mencione, o artigo não indica 

claramente os procedimentos metabólicos e bioquímicos, reafirmando a necessidade de 

estudos complementares para demonstrar o impacto da KD na síntese de proteínas 

musculares. Durante o experimento foi constatado, comparando a uma dieta habitual, que a 

KD resulta em maior oxidação de ácidos graxos livres, da dieta ou do tecido adiposo, bem 

como uma menor oxidação de carboidratos em exercício (Crossfit), tendo em vista que o 

corpo humano passa a utilizar preferencialmente corpos cetônicos como fonte de geração de 

ATP, havendo diferenciação quanto ao gênero do paciente, sendo homens mais propensos as 

alterações. (MICHALSKI et al; 2019). Segundo os autores do estudo supracitado, a 

diferenciação na capacidade de oxidação das gorduras entre homens e mulheres deve-se ao 

fato da presença circulante do hormônio estrogênio no corpo humano. 

Ressalte-se ainda que no artigo o qual diz respeito sobre os efeitos da KD em atletas 

de elite em geral, ficou demonstrado que a mesma não interfere no estado ácido-base dos 

pacientes, embora possa aumentar a acidez do sangue e a liberação de corpos cetônicos 

ácidos, em ambos homens e mulheres. Dentre as possíveis razões para a mínima influência 

estão: a capacidade de tamponamento melhorada dos atletas, isto é, melhor capacidade de 

regular a acidez do sangue, bem como o aparelho respiratório diferenciado dos atletas de elite 

em comparação a um indivíduo não treinado, possuindo consumo de VO² máximo melhorado 

(CARR et al; 2018).    

Já em outro estudo, os testes realizados em corredores de elite obtiveram como 

resultado alteração corporal em todos os grupos, com média de perda de 1,4 kg de gordura 

corporal, resultando numa economia aeróbica (BURKE et al; 2017).  

Em relação aos atletas de resistência, os estudos demonstraram aumento na capacidade 

dos indivíduos de utilizar a gordura como fonte de combustível. Em segundo lugar, alguns 

indivíduos específicos relataram maior sensação de bem estar, melhor capacidade de 
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recuperação, melhoria das condições da pele e redução de inflamações. Além disso, vale 

ressaltar também que de forma geral o tempo de exaustão diminuiu.  De maneira geral, 

aumentou-se a utilização do substrato de ácidos graxos livres, redução da gordura corporal 

(ZINN et al; 2017).  

Em um outro experimento, este em homens treinados, também registrou maior 

redução da massa gorda em comparação ao outro grupo valiado (VARGAS et al; 2018). 

Desta forma, na maioria dos artigos abordados, tornou-se evidente a melhora na 

capacidade de oxidação de gorduras.  

3.3 Possíveis Riscos  

Em uma das pesquisas estudadas os experimentos realizados apontam que alguns 

pacientes apresentaram durante o experimento com a KD, quadros de irritabilidade, 

sonolência e alterações de humor. Tais efeitos, que tiveram duração de no máximo uma 

semana, estão diretamente ligados as alterações nos processos energéticos do corpo humano, 

tais como a cetogênese e a lipogênese (MICHALSKI et al; 2019).  

No estudo referente aos corredores de elite restou-se comprovado que o grupo que se 

utilizava da KD, assim como os demais, conseguiu uma melhora na capacidade aeróbica, 

além de uma maior capacidade de oxidar gorduras, entretanto, o referido grupo não obteve 

melhorias no desempenho das corridas, diferentemente dos demais (BURKE et al; 2017). 

Já em relação aos atletas de resistência, houveram relatos de cansaço nas primeiras 

semanas de intervenção e o desempenho aeróbico dos mesmos foi reduzido, provavelmente 

em razão as alterações nas vias metabólicas (ZINN et al; 2017).  

No estudo com homens treinados concluiu-se que a KD, assim como outras dietas com 

baixo teor de carboidratos, não são a melhor escolha para a constituição de massa muscular 

em homens, pelo menos não de acordo com estudos que seguem o mesmo protocolo 

(VARGAS et al; 2018). 

De maneira geral, pôde-se concluir que a adesão a Dieta Cetogênica pode não ser 

favorável para determinados atletas, pois pode comprometer a capacidade ou desempenho 

físico, dependendo do exercício, o que é compreensível, já que os carboidratos, reduzidos 

neste tipo de dieta, são as principais fontes de energia do corpo humano.  
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4.0 CONCLUSÃO 

Diante o exposto, torna-se evidente a relação da Dieta Cetogênica com uma maior 

lipogênese, o que representa maior possibilidade de emagrecimento. Ao passo que o referido 

plano alimentar se mostra uma boa opção para aqueles que buscam apenas a diminuição da 

adiposidade e a melhora na composição corporal, nem sempre é a melhor estratégia 

nutricional para atletas, tendo em vista que alguns estudos demonstram queda no desempenho 

físico, o que pode ser compreendido, pois, ao atingir o estado de cetose, o corpo passa a se 

utilizar de outros substratos energéticos para produção de ATP.  

Assim sendo, ao fim desta pesquisa, pôde-se notar a superficialidade das pesquisas 

aqui estudadas, o que impossibilita o conhecimento dos efeitos da dieta cetogênica a longo 

prazo, bem como a relação entre esta e as diferentes faixas etárias, o que poderia trazer a luz 

conhecimentos sobre a interação da dieta com cada metabolismo.  
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