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RESUMO
Introdução: A obesidade é uma doença crônica de caráter multifatorial, e mantém relação
com o desenvolvimento de outras patologias, como o diabetes mellitus tipo 2 e
doenças cardiovasculares. Nesse aspecto, o emagrecimento constitui uma abordagem de suma
importância para a prevenção de agravos associados. Dentre as estratégias utilizadas para
otimizar a perda de peso, destaca-se o potencial das dietas hiperproteicas como ferramenta
sacietogênica. Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo avaliar se as dietas ricas em
proteína são eficazes para a promoção da saciedade e emagrecimento. Metodologia: Trata-se
de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados Medline, Pubmed e Epistemonikos. A
pesquisa foi feita nos meses de agosto a novembro de 2021, e incluiu estudos randomizados
publicados nos últimos 6 anos. Resultados: No total foram selecionados 8 artigos para
compor a revisão, sendo estudados 535 indivíduos. A margem de proteína utilizada nos
estudos variou entre 10-32% do gasto calórico total, ou 0,8-1,8g/kg/dia. Conclusão: Os
artigos mostram resultados ainda conflitantes, logo, faz- se necessária a realização de novos
estudos para que haja um consenso em relação a utilização dessa modalidade de dieta.

Palavras Chave: Perda de peso. Obesidade. Saciedade. Proteina. Dieta.

ABSTRACT
Introduction: Obesity is a chronic multifactorial disease, and is related to the development of
other pathologies, such as type 2 diabetes mellitus and cardiovascular diseases. In this aspect,
weight loss is an extremely important approach for the prevention of associated diseases.
Among the strategies used to optimize weight loss, the potential of high-protein diets as a
satietogenic tool stands out. Objective: This study aimed to evaluate whether protein-rich
diets are effective in promoting satiety and weight loss. Methodology: This is an integrative
review carried out in Medline, Pubmed and Epistemonikos databases. The survey was
conducted from August to November 2021, and included randomized studies published in the
last 6 years. Results: In total, 8 articles were selected to compose the review, 535 individuals
were studied. The protein margin used in the studies ranged from 10-32% of the total caloric
expenditure, or 0.8-1.8g/kg/day. Conclusion: The articles still show conflicting results,
therefore, it is necessary to carry out further studies so that there is a consensus regarding the
use of this modality of diet.

Keywords: Weight loss. Obesity. Satiety. Protein. Diet.
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a obesidade é uma doença crônica de caráter multifatorial e, por esse

motivo, requer uma abordagem complexa de tratamento. De maneira primária, o diagnóstico é

feito mediante utilização do índice de massa corporal (IMC). De forma complementar e tão

importante quanto, a circunferência da cintura (CC) e a circunferência do quadril (CQ), que

permitem avaliar a razão cintura/quadril (RCQ), podem ser utilizadas como parâmetro para a

avaliação de fator de risco (ABESO, 2016).

Estudos recentes apontam que a epidemia de obesidade afeta mais de 2 bilhões de

pessoas a nível global. E sugerem que, para reverter o aumento da prevalência dessa doença é

necessário controlar os fatores econômicos e sociais ligados ao aumento do IMC humano,

uma vez que, mais de 60% das doenças associadas ao excesso de peso ocorrem em indivíduos

com IMC maior ou igual a 30kg/m² (CABALLERO, 2019).

Nesse contexto, o processo de emagrecimento constitui uma medida de suma

importância para a redução de agravos relacionados à obesidade, como o diabetes mellitus

tipo 2 (DM2), síndrome metabólica (SM), doença hepática gordurosa não alcoólica e doenças

cardiovasculares (DCV). Quanto a esse aspecto, a restrição calórica constitui a estratégia mais

utilizada para a promoção do emagrecimento. Entretanto, estudos sugerem que apenas o

déficit calórico, de maneira isolada, não constitui uma medida eficaz para a redução de peso,

uma vez que,  este oferece risco de recuperação pós-emagrecimento, principalmente devido

ao aumento da fome e redução da plenitude gástrica (MOON et al, 2020).

Diante disso e, considerando as particularidades envolvidas no processo de

emagrecimento, que estão entrelaçadas em várias adaptações fisiológicas, sugere-se que, é na

manutenção do peso perdido, talvez o grande diferencial das abordagens de sucesso utilizadas

no processo de emagrecimento. Logo, vêm sendo desenvolvidas diversas pesquisas voltadas

para essa vertente, com o intuito de contribuir para a perda de peso saudável e sustentada

(MELBY et al. 2017). Dentre esses estudos, vale ressaltar a notoriedade do papel da proteína

(PTN) como um nutriente promotor de saciedade, que através da liberação de hormonios

anorexígenos, teria a capacidade de reduzir o apetite, colaborando para a redução da ingesta

alimentar e, consequentemente, facilitando a perda de peso. (DRUMMEN et al, 2018).

Mediante o exposto, torna-se ainda mais evidentes a necessidade de pesquisas voltadas

para essa área de conhecimento, com o intuito de contribuir para o processo de

emagrecimento sustentado, redução de agravos relacionados ao excesso de peso e promoção
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da saúde. Logo, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficácia das

dietas hiperproteicas como ferramenta sacietogênica no processo de emagrecimento.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão integrativa, realizado nos meses de agosto a

novembro de 2021, através de plataformas onlines, indexadas nas bases de dados Medline

(Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), Pubmed (Publico/editora Medline)

e epistemonikos. Para execução da pesquisa bibliográfica foram utilizados os seguintes

descritores: Weight loss AND Obesity AND Satiety AND Protein AND Diet. Como

observado, os descritores foram associados mediante utilização do operador boleano AND,

com a intenção de afunilar a pesquisa e encontrar artigos mais específicos sobre a temática

estudada.

Com o intuito de evitar o surgimento de possíveis vieses na pesquisa, foram seguidas

as seis etapas que compõe os estudos de revisão integrativa, a saber: identificação do tema e

seleção da questão de pesquisa (1°), estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão (2°),

identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados (3°),  categorização (4°) análise e

interpretação dos resultados (5°),  e apresentação da revisão/síntese de conhecimento  (6°).

Tomando como embasamento a primeira etapa descrita acima, foi utilizada a seguinte

questão de pesquisa: “a dieta hiperproteica é eficaz para a promoção da saciedade e perda de

peso?”. Esta indagação norteou a pesquisa e serviu de alicerce para a análise e síntese de

resultados.

Como critério de inclusão, foram selecionados os estudos clínicos realizados em

crianças e adultos de ambos os sexos, publicados nos últimos 6 anos (2015-2021), no idioma

inglês, que faziam referência ao tema proposto. Em contrapartida, foram excluídos os artigos

de revisão bibliográfica e/ou metanálise, estudos em animais, estudos não randomizados e

estudos que abordavam sobre o tema de forma vaga e superficial.

Na terceira etapa de pesquisa foi realizada a leitura dos títulos dos artigos e, aqueles

pré-selecionados foram submetidos a uma leitura prévia através dos resumos.  Na etapa

seguinte, os artigos foram identificados quanto ao desenho metodológico e, separados por

categoria, passando por um processo de análise crítica.

Posteriormente, os artigos foram lidos na íntegra e, submetidos a uma avaliação mais

ampla, na qual foi realizada uma análise do percentual de proteína ingerida pela amostra,

duração da dieta hiperproteica e resultados sobre o processo de emagrecimento atrelado a

saciedade. Esses dados serviram para compor um quadro resumo sobre as principais
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informações dos artigos analisados, contribuindo para a obtenção de uma visão panorâmica,

identificação de lacunas e diferenças contidas nos protocolos utilizados durante as

intervenções.

Por fim, os resultados foram descritos de forma detalhada mediante a elaboração de

um documento contendo a síntese dos resultados encontrados durante a análise de dados,

interpretação e proposta para o desenvolvimento de novos estudos.

3. RESULTADOS
No total foram encontrados 2160 artigos, sendo 241 no Pubmed, 201 na Medline e

1718 na Epistemonikos. Desses, 429 eram estudos randomizados publicados nos últimos 6

anos (2015-2021) e foram submetidos a leitura dos títulos e resumos. Após essa etapa,

observou-se que apenas 16 artigos correspondiam à temática de pesquisa, e estes foram

selecionados para leitura na íntegra. Por fim, foram excluídos 5 artigos que apresentavam

duplicidade nas bases de dados e 3 artigos que se desviaram do tema proposto, restando um

total de 8 artigos selecionados para compor a revisão (Figura 01).

Figura 01: Fluxograma com as etapas do estudo

  Fonte: Autores, 2021.

Foram estudados um total de 535 indivíduos, sendo 70,8% (n= 379) adultos e idosos

com idade entre 18 e 78 anos, e 29,2% (n= 156) crianças com idade entre 13 e 16 anos. Desse
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total, a maioria 90,7% (n=485) tinham excesso de peso (sobrepeso ou obesidade), os demais

9,3% (n=50) eram indivíduos eutróficos de acordo com o IMC. Além disso, do total de

indivíduos incluídos nos estudos 21,9% (n= 117) eram portadores de diabetes mellitus tipo 2,

os demais eram indivíduos sem comorbidades, que não faziam uso de medicamentos.

Quanto ao objetivo dos estudos avaliados nesta revisão, vale lembrar que estes tinham

o intuito de analisar se a ingestão de uma dieta com elevado teor de proteína ou suplementada

com esse nutriente, era capaz de aumentar a liberação de hormônios ligados à saciedade,

contribuindo para a redução da ingesta alimentar e, consequentemente, para o emagrecimento.

No tocante ao teor de proteína das dietas utilizadas nas intervenções dos artigos,

alguns estudos optaram por utilizar como referencial o percentual de proteína por

quilocalorias, adotando um percentual que variou entre 10% e 32%, enquanto que, outros

estudos escolheram uma margem entre 0,8-1,8g/kg/dia, e os demais utilizaram uma

quantidade fixa de proteína por refeição, que variou entre 17g e 45g (tabela 01).

 Tabela 01: Características dos artigos incluídos no estudo.

Qualis Autor
e ano

Amostra Metodologia Avaliação
da
Saciedade

Resultados

A1 Rigamonti
et al, 2019

9 mulheres
obesas sem
comorbida-
des, Idade:
18,1 ± 3,0
anos, IMC:
38,8 ± 4,5
kg/m2.

Estudo:
randomizado
Dosagem: 45g
de proteína  do
soro do leite (PS)
x  43g de
maltodextrina
Refeição: Café
da manha
Restrição
calórica: 0 kcal
Duração: 7 dias

Escala
Analógica
Visual
(VAS) e
Coleta de
sangue para
dosagem
dos
hormônios
PYY e
GLP-1.

Proteínas de soro
induziram mais saciedade
(p < 0,05) e menos fome
(p<0,05) vs.
maltodextrina.  Além
disso, induziram níveis
mais altos de GLP-1(p <
0,05 em 45, 60, 90 e 120
min vs. maltodextrinas)
e níveis mais elevados de
PYY (p < 0,05 a 60 e 90
min vs. maltodextrinas)

B1 Bales et al,
2017

80 mulheres
obesas, com
idade entre 45
e 78 anos,
IMC: 37,8 ±
5,9; foram
excluídos
indivíduos
com
demência,
limitações
funcionais
causadas por

Estudo: Ensaio
controlado
randomizado
Dosagem:  1,2g
PTN/kg/dia
(30%) – grupo
hiperproteico
(HP) x 0,8g
PTN/kg/dia
(15%)- grupo
controle (GC)
Refeição: Café
da manhã,

Não avaliou
a saciedade

Ambas as dietas foram
eficazes para perda de
peso, sendo que, na SP
foi obtido -6,3% ± 4,8%
(P < 0,001), e na dieta
HP foi obtido -6,2% ±
5,3%; (P < 0,001). Porém
não houve diferença
significativa na perda de
peso comparando as duas
dietas.
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problemas
neurológicos
e condições
médicas
instáveis ou
terminais.

almoço e jantar
Restrição
calórica: - 500
kcal
Duração: 6
meses

B1 Watson et
al , 2018

61 adultos
(54%
homens) com
DM2 (médias
± DP: IMC
34,3 ± 5,1kg /
m2; com
idade de 55 ±
8 anos.

Estudo:
randomizado,
paralelo de 2
braços.
Dosagem: dieta
hiperproteica
(HP) 32%
proteína (PTN),
33% de
carboidratos
(CHO) e 30% de
gordura (LIP) x
dieta rica em
carboidrato (HG)
22% PTN, 51%
CHO, 22% LIP, 
gordura saturada
<10% para
ambos.
Duração: 24
semanas

VAS e
Questioná-
rio Geral de
Desejo
Alimentar
(EGDA)

Houve redução de peso
(-7,8 ± 0,6 kg). O desejo
por consumo de
alimentos muito
gordurosos diminuiu ao
longo do estudo, e doces
e gorduras de fast food
diminuíram
principalmente após
perda de peso.
Entretanto, não houve
diferença significativa
entre os dois grupos.

A1 Haghighat
et al 2019

50 mulheres,
IMC:  18,5 kg
/ m2, com
idade entre 30
a 60 anos,
sem
comorbidades

Estudo:
randomizado, 50
mulheres com
Sindrome de
obesidade de
peso normal.
Dieta
hiperproteica
(HP) (n = 25) ou
dieta proteica
padrão (PP) (n =
25).
Refeição: café da
manhã e almoço.
Dosagem: O
consumo de PTN
foi 25% (HP) e
15%(PP) da
ingestão total.
Duração: 3
meses

VAS Foi observado
 melhora na massa
magra, juntamente com
uma diminuição
simultânea na massa
gorda e %gordura, após
uma dieta HP,
comparado a uma dieta
proteica padrão. Além
disso, a dieta HP levou a
uma diminuição da CC,
indicando um
declínio na obesidade
central, um efeito não
mostrado após a
intervenção com dieta
proteica padrão. No
apetite, não foram
encontradas diferenças
significativas.

A1 Li et al,
2016.

47 indivíduos,
14 homens e
33 mulheres,
com mais de
21 anos, IMC
entre 27 e

Estudo
randomizado,
avaliou os
efeitos da fonte
de proteína
predominante,

VAS Os indivíduos perderam
uma média de 7,7 kg em
12 semanas, onde os
resultados finais de
massa corporal, IMC,
composição corporal,
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36,9 kg/m². grupo onívoro e
grupo ovo-lacto
vegetariano.
Refeição: ao
longo do dia
Dosagem: 10%,
20% ou 30% de
energia
proveniente de
Duração do
estudo: 3 meses

índices de jejum (glicose
e insulina séricas em
jejum, HOMA-IR),
pressão arterial, e os
índices de função renal
não foram diferentes
entre os 2 grupos.
Ao final do estudo, as
respostas relacionadas ao
apetite, não foram
alteradas pela proteína.

A2 Jakubo-
wicz et al,
2017.

56 indivíduos,
26 homens e
30 mulheres,
com
Diabetes tipo
2, níveis de
hemoglobina
glicada
(HbA1C) de
7–9%, com
idade entre
30-70 anos,
com índice de
massa
corporal
(IMC) de 26-
34 kg / m2.

Estudo:
randomizado, 3
dietas
isocalóricas
Refeição:
almoço e jantar
semelhantes,
mas café da
manhã diferente.
Refeição: café da
manhã
Dosagem: Grupo
1: 42g de
proteína total,
28g de soro de
leite (HPWhey, n
= 19); grupo 2:
42g várias fontes
de proteína (HP,
n = 19); ou
grupo 3: alto teor
de carboidratos,
17 g de proteína
de várias fontes
(GCHO, n = 18).
Duração do
estudo: 3
meses

VAS e
Coleta de
sangue para
dosagem
dos
hormônios
PYY e
GLP-1.

O grupo (HPWhey)
apresentou índices mais
baixos para
glicose plasmática pós-
prandial, grelina e fome e
os níveis gerais mais
elevados para insulina
plasmática pós-prandial,
peptídeo C, GLP-1 e
pontuação de saciedade.
A maior redução no peso
corporal foi alcançada
com soro de leite.

B2 Wang et al,
2015

156 crianças,
com idades
entre 13-16
anos (média
de 14,6), 80
homens e 76
mulheres,
com IMC
médio: 32,1
kg/m2, sem
comorbida-
des.

Estudo
randomizado,
onde os
indivíduos foram
divididos em
dois grupos, pão
cozido no vapor
e ovos cozidos.
Refeição: café da
manhã
Dosagem: sem
quantificação
proteica, apenas
inclusão de fonte
de carboidrato

VAS e
Coleta de
sangue para
dosagem
dos
hormônios
PYY e
GLP-1.

Não houve diferença
significativa entre os
grupos, mas um café da
manhã com mais
proteína, aumentou
saciedade, reduzindo a
subsequente ingestão de
alimentos e, portanto,
facilitando a perda de
peso, possivelmente por
regular os níveis séricos
de PYY e GLP-1.
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ou proteína
Duração do
estudo: 3 meses.

B1 Fuller et al,
2016

76
participantes,
com idades
entre 25 e 55
anos, com
IMC entre 25
e 35 kg/m²,
sem
comorbidades

Estudo:
randomizado,
dois grupos,
grupo controle
(GC) e grupo
Vita-Weat (VW). 
Refeição: café da
manhã e almoço
Dosagem: linha
Vita-Weat
Duração do
estudo: 6
semanas.

Não
avaliou a
saciedade

Ambos os grupos tiveram
resultados similares e
perderam
aproximadamente 2 kg
de peso, mas não houve
diferença antropométrica
significativa entre os
grupos.

Fonte: Autores, 2021.

4. DISCUSSÃO
O presente trabalho de revisão integrativa foi desenvolvido a partir de evidências

científicas que apontam para o papel promissor das proteínas como elemento sacietogênico no

processo de emagrecimento, ressaltando que dietas hiperproteica teriam a capacidade de

aumentar a liberação de hormônios anorexígenos, como o peptídeo YY (PYY), peptídeo

semelhante ao glucagon (GLP-1) e colecistoquinina (CCK). Estes, por sua vez, promoveriam

um aumento significativo da saciedade, contribuindo para a redução da ingesta alimentar e

fomento a perda de peso. (WANG et al, 2015; RIGAMONTI et al, 2019).  Além disso, as

dietas hiperproteicas teriam a capacidade de aumentar a termogênese induzida pela dieta

(TID), a gliconeogênese hepática e a cetogênese, contribuindo ainda mais para a perda de

peso (MOON et al, 2020).

Os estudos analisados apoiam a hipótese de que a adoção de uma dieta HP representa

uma conduta nutricional importante no estímulo a liberação de hormônios anorexígenos,

porém em relação aos scores de saciedade, avaliados através da VAS, as pesquisas mostram

resultados heterogeneos. No tocante a perda de peso, alguns  estudos analisados apontam que

tanto as dietas HP quanto as PP, ambas hipocalóricas, podem ser úteis para a promoção da

perda de peso, sugerindo que essa modalidade de dieta talvez não ofereça vantagens

significativas quando comparada às dietas hipocalóricas normais, tomando por embasamento

um processo pontual de perda de peso, sem considerar as nuances do  pós-emagrecimento,

uma etapa muitas vezes marcada pelo reganho de peso e atitudes compulsórias frente às

escolhas alimentares (FULLER et al, 2016; WATSON et al, 2018; BALES et al, 2017).
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Ademais, há estudos que mostram que apesar de não ter havido perda significativa de peso

com a implementação da dieta HP, houve uma mudança significativa na composição corporal

dos indivíduos avaliados (HAGHIGHAT et al, 2019).

No estudo de Bales et al (2017), realizado em Durham- Estados Unidos, foi avaliada a

eficácia de uma dieta rica em proteína para a perda de peso, e ao final do estudo observou-se

que ambos os grupos, PP e HP, reduziram a ingestão calórica e os pesos corporais (média ±

SD: PP: -6,3% ± 4,8%; HP: -6,2% ± 5,3%; P < 0,001), porém não houve diferença

significativa entre os grupos. Quando analisado o desenho do estudo, nota-se que o plano

alimentar hiperproteico consistiu em diferentes fontes de proteína, principalmente carnes

magras e aves, produtos lácteos de baixa gordura, peixes e ovos. Todavia, os autores não

informam a quantidade de proteínas advinda de cada fonte, nem a frequência de ingestão em

cada refeição, não esclarecendo se houve predominância de alguma fonte durante a

implementação do plano alimentar.

Ademais, estudos sugerem que diferentes fontes proteicas podem influenciar de

maneira distinta a saciedade e termogênese indizida pela dieta (DIT) (ALFENA et al, 2010). 

Resultados observados no estudo de Pal et al (2010), onde foram avaliados 22 homens

saudáveis, que consumiram 4 refeições de fontes protéicas distintas, em diferentes momentos,

e ao final do estudo notou-se que a proteína do soro de leite promoveu maior resposta à

insulina, redução do apetite e da ingesta média de energia na refeição subsequente, quando

comparada as refeições a base de atum, ovos e peru. Dados que apontam para um potencial

efeito da proteína do soro do leite no apetite e redução de peso, e enfatiza a importância da

escolha correta das fontes de proteína para obtenção dos efeitos desejados quanto a saciedade

e emagrecimento.

Em outro estudo realizado por Li e colaboradores (2016), na Universidade de Purdue,

em West Lafayette, Estados Unidos, foram avaliados os efeitos da fonte proteica

predominante no apetite e gasto de energia. Ao final das 12 semanas de estudo, observou-se

que no grupo ovo-lacto vegetariano houve um leve aumento do gasto de energia, quando o

percentual de proteina era de 30%. Fome, saciedade e desejo de comer, não apresentaram

diferenças significativas, e o estado de plenitude foi levemente maior quando as dietas

estavam com 30% de proteína, mas apenas quando comparado às taxas de 10%. Notou-se

ainda que a perda média de 7,7kg estava mais relacionada à aderência aos planos propostos,

do que pela composição dos macronutrientes da dieta. Como possível fator de influência para

não haver grandes diferenças, temos a adaptação do indivíduo a dieta e do corpo a restrição
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calórica. Além disso, vale lembrar que a eficácia das dietas com elevado teor de proteína

tende a sofrer influência de diversos fatores como o valor biológico, dose, tempo entre

refeições, formulação do tratamento e presença ou ausência de outros macronutrientes

(LUHOVYY, 2007). E estas informações não estão bem esclarecidas no artigo analisado,

podendo influenciar na obtenção de resultados heterogêneos.

Em contrapartida, na cidade de Shiraz, no Irã, em 2019, Haghighat e colaboradores,

avaliaram 50 mulheres com síndrome de obesidade de peso normal, onde peso e IMC são

normais, porém com gordura corporal acima de 30%. O estudo demonstrou que ao final das

12 semanas, o grupo HP obteve melhores resultados na preservação da massa livre de gordura

(MLG) com média de +1,5 kg, além disso houve uma redução da massa gorda (MG), média

-1,1kg, na porcentagem de gordura corporal, média de 2%, e na CC, média de 1,4 cm. Porém,

a intervenção com dietas isocalóricas nesse período não alterou o peso corporal, mas, a

composição corporal teve uma diferença muito significativa com a implementação da dieta

HP nessa população específica. Ademais, os resultados do estudo apontam que a dieta

hiperproteica foi capaz de aumentar os níveis de saciedade devido ao estímulo na secreção de

GLP-1 e redução de sinais orexígenos, como o da grelina.

De forma complementar, no estudo de Rigamonti et al (2017), realizado em

Piancavallo- Itália, foi observado que o consumo de proteína do soro do leite induziu maior

resposta anorexígena, resultando em níveis mais elevados de GLP-1 (p < 0,05 a 45, 60, 90 e

120 minutos) e PYY (p < 0,05 a 60 e 90 minutos) quando comparado ao consumo de

maltodextrina. Esse efeito sacietogênico das proteínas do soro podem estar relacionados a

compostos com ação bioativa. No tocante a essa afirmação, alguns estudos sugerem que

durante a digestão de proteínas presentes no soro do leite, são gerados peptídeos ou

aminoácidos bioativos, mediante ação de proteases digestivas. Esses componentes teriam a

capacidade de se ligar a receptores no lúmen intestinal ou em órgãos e tecidos alvos após

absorção, estimulando a liberação de hormônios anorexígenos como o PYY, GLP-1 e CCK,

assim sendo, promoveriam um aumento da saciedade e redução da fome, contribuindo para a

redução da ingesta alimentar (LUHOVVY et al, 2007).

Na mesma vertente de pesquisa, em Israel, na Universidade de Tel Aviv, Jakubowicz e

colaboradores (2017) notaram que os grupos hiperproteicos tiveram melhores resultados na

perda de peso, bem como  níveis mais elevados de GLP-1, e maior pontuação na escala de

saciedade. Além disso, o grupo HPWhey apresentou índices mais baixos de hemoglobina

glicada, glicose plasmática pós-prandial, grelina e fome. Esses dados surgem como um
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indicativo do papel promissor da proteína do soro do leite como elemento sacietogênico no

processo de perda de peso, e sugerem que a suplementação pode trazer  um resultado mais

expressivo na síntese de proteínas pós-prandial, devido à alta concentração de leucina, que

auxilia na ativação do eixo alvo mamífero da rapamicina  mTor, gerando uma redução da

glicemia pós-prandial, associada ao aumento da secreção da incretina insulinotrópica GLP-1,

aumento até então relacionado ao potencial dos princípios ativos da alfa-lactoalbumina, beta-

lactoglobulina e os peptídeos bioativos gerados durante sua digestão gastrointestinal, onde

automaticamente gera um efeito supressor sobre a dipeptidil peptidase 4 (DPP4), que tem

efeito degradante do GLP-1. A supressão da grelina, não está totalmente elucidada, mas é

sugerido que o eixo mTor quando ativado, inibe a pré e pró-grelina, gerando assim a inibição

da secreção. Por fim, é notório que a perda de peso por si só, gera reflexos positivos em todos

esses indicadores, mas o estudo corrobora com a suplementação, onde o eixo mTor seria o

alvo principal de todos os efeitos positivos encontrados.

Para verificar a redução da ingestão alimentar diária, junto com a regulação dos

hormônios da saciedade, Wang e seus colaboradores, em 2015, na cidade de Beijing,

realizaram um estudo com adolescentes chineses, através de uma intervenção utilizando ovo

cozido ou pão cozido no vapor. Ao final do estudo foi obsevada maior perda de peso e

redução do volume alimentar no almoço, no grupo que consumiu ovo cozido. De forma

adjacente, foi demonstrado que após o café da manhã o PYY subiu em 18% no grupo de pão

no vapor, e 66% no grupo com ovo. O mesmo ocorreu com o GLP-1, que teve um aumento

mais expressivo no grupo com refeição proteica. Já a grelina se comportou de maneira

diferente, tendo uma baixa mais expressiva no grupo que consumiu pão no vapor. Logo, os

resultados do estudo sugerem que o café da manhã com maior quantidade de proteínas é mais

significativo no controle da ingestão alimentar ao decorrer do dia, promovendo uma maior

saciedade e favorecendo de maneira relevante a redução de peso.

Com relação a compulsão alimentar, Watson et al (2018), realizou um estudo com

adultos portadores de DM2, que foram randomizados em dois grupos, um com dieta HP e

outro com dieta hiperglicídica (HG), com o intuito de verificar se uma dieta rica em proteína

seria eficaz no controle da compulsão alimentar, definida pelo intenso e incontrolável desejo

de consumir um alimento específico. Por mais que na média, a dieta HP tenha sido 8% maior

em proteínas, não foram encontradas diferenças significativas com relação ao grupo HG, que

teve uma média de 20% do consumo diário em fontes proteicas. As reduções alimentares no

presente estudo, caminharam em conjunto com a perda de peso e regulação da ingesta
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alimentar diária, mas não se apresentaram eficazes o suficiente, para controlar qualquer

tendência de consumo de macro nutriente, principalmente os carboidratos, uma vez que o

estudo foi direcionado a população com alto consumo desse nutriente.

Outra estratégia, agora utilizada por Fuller et al (2016), em um estudo realizado na

Universidade de Sydney, na Austrália, foi de incorporar produtos prontos para consumo, Vita-

Weat, que é uma gama de produtos 100% integrais, ricos em proteínas e carboidratos, como

ferramenta de manutenção da dieta, devido a sua palatabilidade e praticidade. Ao final das 6

semanas de estudo, notou-se que houve uma redução na ingesta alimentar por ambos os

grupos, com um aumento no consumo de proteína de 2,9% no grupo intervenção e 3,3% no

grupo controle, com relação aos carboidratos, porém, a alteração na porcentagem de ingestão

não foi significativa, e os resultados alcançados pelas intervenções não demonstraram

diferenças relevantes na antropometria e perda de peso, onde a perda média foi de 2kg em

cada grupo. Sendo assim, o presente estudo, demonstrou que tanto o aconselhamento baseado

nas diretrizes de saúde pública, quanto a inclusão de alimentos prontos para consumo,

enriquecidos com proteínas e carboidratos, funcionam no processo de emagrecimento,

podendo os produtos mais palatáveis e práticos, serem um atrativo inicial para o tratamento e

perda de peso. Porém, a proteína não foi o fator determinante do resultado, e sim a aderência

ao plano alimentar proposto.

Outro ponto que merece ser mencionado diz respeito ao desenho dos estudos, pois

nenhum artigo incluído nessa revisão analisou a prevalência da manutenção ou reganho de

peso após implementação das dietas de emagrecimento. E talvez uma das vantagens da dieta

rica em proteína quando comparada às dietas hipocalóricas normais, esteja concentrada

juntamente no período pós emagrecimento, momento em que há uma redução do metabolismo

corpóreo e tendência à recuperação do peso perdido (OCHNER et al, 2013). Um estudo

recente realizado por Baak et al (2019), mostrou através de uma meta- análise, que dietas

ricas em proteína tem um efeito benéfico significativo na prevenção da recuperação de peso.

Logo, sugere-se que sejam realizados estudos com uma duração maior, que analisem o papel

das dietas com elevado teor de proteína durante a perda de peso e no período pós-

emagrecimento, isso com o intuito de avaliar se essa modalidade de dieta é realmente eficaz

para evitar reganho de peso pós emagrecimento.

Por fim, vale enfatizar que os estudos analisados utilizaram um percentual de proteína

com uma margem bastante variada, entre 10% e 32%, além disso, muitos deles não

especificaram a fonte proteica (carne, ovos, proteína do soro, soja, fontes vegetais), fatores
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que podem contribuir para a obtenção de resultados heterogêneos, e representam lacunas a

serem esclarecidas em estudos posteriores.

5. CONCLUSÃO
Os estudos mostraram que as dietas HP foram eficaz para a liberação dos hormonios

anorexígenos PYY e GLP- 1, avaliados através da coleta de sangue, porém, na análise

subjetiva com a VAS, cerca de metade dos estudos mostraram resultados não significativos no

aumento da saciedade.  Referente a perda de peso, os estudos apresentaram resultados ainda

conflitantes, alguns defendem que as dietas HP são eficazes para a perda de peso, quando

comparada a dieta PP, outros sugerem que tanto uma dieta hipocalórica controle quanto uma

dieta com elevado teor de proteína, tem a capacidade de promover emagrecimento, sem

diferença significativa entre os grupos. Relativo a esse aspecto, vale lembrar que a maioria

dos estudos utilizam protocolos distintos, muitas vezes carentes de informação, gerando

resultados inconclusivos e heterogêneos.

Quanto ao seu efeito no emagrecimento, de forma aguda, ainda há muito a ser

esclarecido, o que se sabe é que as proteínas provenientes do soro do leite, parecem ser a

fonte mais eficaz para o aumento da saciedade e redução da ingesta alimentar. Entretanto, faz-

se necessária a realização de estudos mais amplos, com desenhos bem definidos, que possam

contribuir para que haja um consenso em relação a melhor fonte de proteína a ser utilizada,

proporção na dieta, tempo ideal de tratamento e restrição calórica adequada, informações de

suma importância para o esclarecimento de lacunas e obtenção de resultados eficazes no

processo de perda de peso.
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