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RESUMO 

 

 

A dieta detox tem grande destaque entre as dietas da moda, uma vez que, é 
composta por alimentos funcionais que tem funções específicas no organismo 
humano, apresentam um baixo teor de gordura e tem como objetivo eliminar 
substâncias tóxicas do organismo. O suco detox é a preparação que está sendo 
mais utilizada atualmente, por ser uma preparação rápida e de baixo custo. Diante 
disto, o estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento da população em relação 
ao conceito e efeitos do consumo de suco detox. Para isto, foi realizada uma  
pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, com praticantes de atividade física 
que fazem uso do suco detox. Utilizou-se uma entrevista semiestruturada, composta 
por 12 questões, com o intuito de analisar o conhecimento desses indivíduos sobre 
os sucos detox, bem como, o uso destas preparações. Dos indivíduos entrevistados 
63,6% pertenciam ao sexo feminino e 36,3% ao sexo masculino, com variação de 
idade de 18 a 45 anos, e com prática de atividade física de 2 a 3 vezes na semana, 
em sua maioria. Notou-se que a população estudada tinha conhecimento sobre o 
suco detox e seus benefícios, entretanto, a falta de acompanhamento profissional e 
a influência de informações veiculadas de forma errônea, promoveram o uso com 
objetivo inadequado destas preparações. 

 
Palavras-chave: Alimento Funcional. Desintoxicação Metabólica. Dieta. Dietas da 
moda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The detox diet has great prominence among the fad diets since it is composed of 
functional foods that have specific functions in the human body, have a low fat 
content and aims to eliminate toxic substances from the body. Detox juice is the 
preparation that is currently being used most, as it is a quick and inexpensive 
preparation. The objective of this study was to evaluate the knowledge of the 
population regarding the concept and effects of the consumption of detox juice. For 
this, an exploratory, qualitative approach was carried out with practitioners of 
physical activity who make use of the detox juice. A semi-structured interview, 
composed of 12 questions, was used to analyze the knowledge of these individuals 
about the detox juices, as well as the use of these preparations. Of the individuals 
interviewed, 63.6% were female and 36.3% were male, ranging in age from 18 to 45 
years, and practicing physical activity from 2 to 3 times a week, mostly. It was 
observed that the population studied had knowledge about detox juice and its 
benefits, however, the lack of professional follow-up and the influence of erroneous 
information promoted the inappropriate use of these preparations. 
 
Keywords: Functional Food. Metabolic Detoxification. Diet. Fad diets. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A influência da mídia está cada vez maior diante das dietas da moda, o que 

pode levar as pessoas a adquirirem dietas inadequadas e desequilibradas 

nutricionalmente com o propósito de perda de peso, e, consequentemente, adquirir 

um padrão de beleza que é considerado belo e ideal (COSTA; FREITAS, 2009; 

LIMA et al., 2010; SANTANA; MAYER; CAMARGO, 2003). Estas dietas prometem 

efeitos imediatos e são utilizadas por um tempo determinado definido pelo 

conhecimento popular, pois são escassos os embasamentos científicos diante deste 

tema (BETONI; ZANARDO;CENI, 2010).     

Observa-se que a cada dia se tem uma exposição maior de dietas, cardápios 

prontos e depoimentos de pessoas famosas que direcionam a população a meios 

inadequados para se conseguir o emagrecimento (CHAUD; MARCHIONI, 2004; 

FREIRE; ARAÚJO, 2017). Dentre as dietas da moda a dieta de detoxificação, mais 

conhecida como “dieta detox”, tem tido destaque. Esta é composta de intervenções 

de curto prazo como objetivo de eliminar as toxinas do organismo assim contribuindo 

para a perda de peso. É baseada no consumo de alimentos funcionais que são ricos 

em nutrientes, isentos de toxinas, glúten, leites e derivados, contendo um baixo teor 

de gorduras e alto teor de fibras, como: hortaliças, frutas, águas aromatizadas, 

sucos e chás, assim chamando mais atenção das pessoas (FREIRE; ARAÚJO, 

2017; KLEIN; KIAT, 2014). 

O consumo destes alimentos funcionais que compõem a dieta detox contribui 

para um bom funcionamento do fígado e rins e devem ser utilizados por um período 

de tempo determinado por um Nutricionista para que não venha trazer danos a 

saúde (FREIRE; ARAÚJO, 2017). Segundo Klein e Kiat (2014) na atualidade, não 

possuem estudos científicos que mostrem a relação das dietas de detoxificação 

comerciais com a perda de peso. 

 Dentre as dietas da moda, o consumo de alimentos detox vem se destacando 

por visar à eliminação de substâncias tóxicas no organismo, ingeridas através de 

fármacos, alimentos industrializados e vegetais ricos em agrotóxicos. Muitas 

pessoas utilizam o conhecimento popular para o uso regular desse tipo de 

alimentos, sem a preocupação com os malefícios advindos dessa prática. Desta 

forma torna-se válido identificar qual conhecimento da população que faz uso destas 
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preparações detox a fim de conhecer melhor o perfil populacional bem como orientá-

los. 

 Diante disso, o presente estudo teve como finalidade avaliar o conhecimento 

da população em relação ao conceito e efeitos do consumo de suco detox. Tendo 

como objetivos específicos: descrever o consumo de sucos detox por esses 

indivíduos; analisar o conhecimento das pessoas sobre a dieta e sucos detox; 

compreender quais os objetivos dos participantes para o uso de sucos detox; 

correlacionar o conhecimento popular com o conhecimento científico; orientar a 

população quanto ao consumo de sucos detox. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 

Nas últimas décadas vem ocorrendo um grande avanço de preparações com 

alimentos funcionais oferecendo benefícios à saúde, conscientizando as pessoas de 

que é essencial consumir uma alimentação adequada para obter um bem estar 

(SILVA; BARREIRA; OLIVEIRA, 2016). 

Diante as preocupações com problemas de saúde, surgiu no Japão os 

denominados “alimentos funcionais”, no inicio dos anos 1980, que foi relacionado ao 

crescimento da expectativa de vida dos cidadãos. São alimentos nutritivos composto 

de ingredientes que contribuem para funções específicas do corpo humano 

(BASHO; BIN, 2010; PALANCA et al., 2006; STRINGHTA et al., 2007). Esses 

alimentos são ingeridos juntamente com as dietas, não devendo ser utilizados como 

forma de remédio, e apresentam funções nutricionais além de efeitos fisiológicos e 

metabólicos no organismo humano (VIDAL et al., 2012). 

Os alimentos que apresentam efeitos favoráveis à saúde, para a nutrição e a 

diminuição de riscos de doenças específicas, podem ser considerados alimentos 

funcionais, pois apresentam diversos componentes que geram esses efeitos, alguns 

deles são: os prebióticos e probióticos, compostos fenólicos e carotenoides, 

vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, fibras, oligoelementos e enzimas 

antioxidantes (MORAES, COLA, 2006; ROBERFROID, 2002; SILVA; BARREIRA; 

OLIVEIRA, 2016). É essencial consumir esses alimentos de forma regular para que 

sejam eficazes, juntamente com a ingestão de frutas, legumes, cereais integrais, 

carnes e alimentos fonte de ômega-3, prevenindo assim o surgimento de doenças e 

ajudando o organismo a combater algumas doenças, apesar de não promover cura 

(VIDAL et al., 2012).  

O consumo de uma dieta baseada em alimentos funcionais favorece ao 

indivíduo mais energia e disposição, promovendo assim uma melhor qualidade de 

vida (KLEIN; FASSINA, 2015). 

Os alimentos funcionais possuem substâncias antioxidantes que diminuem a 

aceleração da oxidação, inibindo os radicais livres, sendo as mais conhecidas as 

vitaminas C e E, o zinco, os carotenoides e os polifenóis (CORTÉS; CHIRALT; 
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PUENTE, 2005; GRAJEK; OLEJNIK; SIP, 2005; MARTÍ et al., 2009; PIETTA, 2000; 

PRASAD, 2008; PRASAD et al., 2009).  

Alguns alimentos industrializados são classificados como funcionais, pois 

apresentam componentes funcionais e, a depender de sua ingesta, poderá promover 

efeito benéfico. O alimento funcional natural é composto por maior quantidade de 

componentes, além de outros diversos nutrientes que são necessários para o bom 

funcionamento do corpo, assim sendo indispensável sua substituição (VIDAL et al., 

2012).  

 

2.2 DIETA DETOX 

 

As dietas da moda estão crescendo na mídia, sendo cada vez mais 

procuradas pelas pessoas com o objetivo de perda de peso. Dentre elas a dieta 

detox se destaca, pois apresenta diversas receitas com preparações que garantem o 

emagrecimento em um curto período de tempo (FREIRE; ARAÚJO, 2017).  

Freire e Araújo (2017) afirmam que, há informes de que crianças e 

adolescente realizam o consumo de dietas detox, para manter o peso ou favorecer a 

perda de peso. Essa prática pode causar problemas futuros a esse indivíduo, 

favorecendo o risco ao estado de saúde e nutricional (SEQUEIRA, 2011).  

Dieta detox ou dieta de desintoxicação é composta por alimentos funcionais, 

com um baixo teor de gordura como: as frutas, hortaliças, sucos, chás e águas, a fim 

de expulsar as toxinas do organismo contribuindo assim para a perda de peso. Estes 

alimentos são compostos por componentes químicos como: os flavonoides, 

carotenoides, ômega-3, fibras, probióticos entre outros (FREIRE; ARAÚJO, 2017; 

KLEIN; KIAT, 2014; VIDAL et al., 2012). 

Carotenoides são caracterizados por pigmentos de cor verde, vermelha, 

alaranjada ou amarela, presentes nas células de vegetais que atua na fotossíntese. 

Previnem câncer, doenças cardiovasculares e atua na redução dos níveis de 

colesterol, pois são antioxidantes que incitamo sistema imunológico (VIDAL et al., 

2012).  

De acordo com Vidal et al. (2012) o ômega-3 e ômega-6 contribuem na 

diminuição dos níveis de colesterol total, reduzindo as inflamações e danos 

vasculares evitando assim a produção de coágulos (trombose) e de reserva de 
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gordura (aterosclerose), exercendo uma importante função em alergias e processos 

inflamatórios. Devem ser consumidos apenas 10% do valor calórico total, assim 

garantindo efeito benéfico à saúde, evitando o excesso para que não venha ocorrer 

danos que prejudiquem a coagulação sanguínea e a redução da atuação do HDL-

colesterol.  Esses tipos de compostos são encontrados em: peixes (como atum, 

salmão, sardinha e arenque), frutos do mar, oleaginosas (castanhas e amêndoas), 

cereais, linhaça entre outros (VIDAL et al., 2012). 

As fibras são divididas em dois grupos: solúveis e insolúveis. As fibras 

solúveis ajudam na redução do nível de colesterol, evitando assim doenças 

cardiovasculares, o indivíduo ingere uma menor quantidade de alimento, por conta 

da saciedade, retardando a absorção da glicose, prevenindo assim obesidade, além 

de protegerem contra o câncer de intestino (VIDAL et al., 2012). As fibras solúveis 

aumentam o bolo fecal e aceleram o trânsito, contribuindo para um bom 

funcionamento do intestino consequentemente evitando a constipação intestinal e o 

câncer colorretal. Contudo para favorecer suas funções é de suma importância a 

ingestão de bastante água.As principais fontes são os cereais integrais (cevada, 

farelo de trigo, centeio, linhaça, aveia e granola), as leguminosas (feijão, grão de 

bico, ervilha e soja), frutas com cascas (pêra, maçã e ameixa) e nas hortaliças com 

talos (VIDAL et al., 2012).  

Os probióticos são alimentos que contém microorganismos vivos que 

contribuem na estabilidade da flora intestinal, inibem o desenvolvimento de 

microorganismos patogênicos, contribuindo para uma melhor digestão reduzindo 

assim os riscos de tumores. São encontrados em iogurtes, leites fermentados entre 

outros produtos lácteos fermentados (VIDAL et al., 2012). 

Para que ocorra a eliminação das substâncias tóxicas do organismo humano, 

elas precisam passar por um processo de transformação onde se tornam solúveis e 

são eliminadas por meio da urina, bile e suor, contribuindo assim para um melhor 

funcionamento dos órgãos, principalmente os rins e o fígado que ajudam na 

eliminação dessas toxinas, diminuindo os malefícios que podem vir afetar os 

sistemas do corpo (FREIRE; ARAÚJO, 2017; KLEIN; KIAT, 2014). 

As toxinas podem ser exógenas, adquiridas através de exposição a 

inseticidas, praguicidas, poluentes atmosféricos, ingestão de drogas e 

medicamentos, ou endógenas, geradas após a ingestão de alimentos 

industrializados e ricos em agrotóxicos, que afetam o sistema gastrointestinal. Essas 
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substâncias quando acumuladas no organismo podem causar efeitos negativos, 

como o surgimento de doenças (BAHRAMI; SCHALAS; REDL, 1992; 

ROSENSTOCK et al., 1991). 

Para obter uma melhor excreção dessas toxinas, é de suma importância o 

consumo de água, pois o processo de filtragem adequada dos rins contribui para 

eliminar as toxinas pela urina, aumentar a ingestão de fibras e garantir o melhor 

funcionamento diário do intestino; e o aumento da intensidade de exercícios físicos 

que favorece a sudorese, e, assim, expulsa as toxinas do corpo humano (KILBURN; 

WARSAW; SHIELDS, 1989; SARNA, 1991).  

Atualmente os sucos detox tem chamado a atenção das pessoas (KLEIN; 

KIAT, 2014), uma vez que a mídia, assim como os livros, revistas e outros meios de 

comunicação estão divulgando cada vez mais sobre estas preparações. Estas são 

rápidas e de baixo custo, anunciadas comodesintoxicantes que promovem a perda 

de peso em um curto período de tempo. E muitos indivíduos fazem o uso dessas 

preparações como substitutas de refeições importantes do dia, sem orientação de 

um profissional, apenas com o conhecimento popular (SANTOS et al., 2016).   

Ainda que a procura diante deste tipo de dieta venha crescendo 

aceleradamente nos últimos anos e favoreça efeitos vantajosos, são escassos os 

estudos que comprovem a ação do consumo desses sucos, e, consequentemente, 

poucas evidências científicas que possam afirmar os seus benefícios nutricionais a 

saúde (SANTOS et al., 2016).  

Estudos confirmam que a ingestão de hortaliças, legumes e frutas geram 

resultados positivos a saúde, e favorecem a redução de doenças cardiovasculares e 

câncer (RIBOLI;NORAT, 2003; WASHINGTON, 2007). São alimentos que possuem 

compostos bioativos e antioxidantes, o que torna muito proveitosa a inclusão destes 

na alimentação (OMS, 2006).  

 

2.3 ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA 

 

A maioria das dietas da moda apresentam resultados que duram um curto 

período de tempo, e quando as pessoas param de fazer o uso das dietas acabam 

por adquirir o seu peso anterior ou até um pouco a mais, pois, são dietas que não 

favorecem uma perda de peso de qualidade (CARVALHO; FAICARI, 2014). Ao 
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escolher essas dietas as pessoas visam apenas à perda de peso sem se preocupar 

com os malefícios que o uso de forma incorreta pode trazer a saúde.  Muitas 

pessoas apresentam alergias, distúrbios ou transtornos alimentares e podem 

agravar esse quadro com o uso de quantidades inadequadas desses tipos de 

preparações. O Nutricionista é o profissional capacitado para indicar dietas que 

favoreçam a saúde e o bem-estar dos pacientes, alertando-os para a quantidade 

adequada, a frequência diária, o tempo de uso, o tipo de dieta, as necessidades 

nutricionais entre outros fatores que venham contribuir com perda de peso de 

qualidade e com segurança ao paciente (CARDOSO et al., 2013; SOUZA; 

ANDRADE; RAMALHO, 2015). 

É essencial obter a participação de um Nutricionista na escolha de um plano 

alimentar que tragam benefícios a saúde levando em consideração o metabolismo e 

a carência nutricional de cada pessoa, assim não se deixando influenciar por 

informações vagas passadas pela mídia, fazendo o uso de forma correta e segura 

(BATISTA, 2017).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa exploratória, de abordagem 

qualitativa. A análise qualitativa submete-se a diversos elementos como: a 

característica dos dados coletados, a amplificação da amostra, os instrumentos de 

pesquisa e as suposições teóricas que orientam a investigação. Esse processo pode 

ser determinado como uma sequência de atividades, envolvendo a diminuição, 

classificação e interpretação dos dados e a redação do relatório (GIL, 2002). 

Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória visa possibilitar uma melhor relação 

com o problema, com a perspectiva de torná-lo mais compreensível ou construir um 

pressuposto. A maior parte dessas pesquisas abrange: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com indivíduos que possuíram experiências práticas 

com o tema pesquisado e (c) análise de exemplos que incentivem o entendimento.  

 

3.2 AMOSTRA 

 

Participaram da pesquisa 11 indivíduos, com faixa etária entre 16 a 50 anos. 

A amostra foi determinada por saturação, na qual a inclusão de novos participantes 

foi suspensa a partir da repetição ou redundância de respostas, pela avaliação do 

pesquisador. A pesquisa teve como critério de inclusão indivíduos entre 16 a 50 

anos e praticantes de atividade física; e como critério de exclusão indivíduos que 

não aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

aqueles que não faziam uso de sucos detox.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados pela realização de uma entrevista semiestruturada, 

realizada a domicílio,por meio de um formulário adaptado do autor SANTOS et al., 

2016 (APÊNDICE A). O formulário foi composto por 12 perguntas sobre o 

conhecimento de dietas detox, com ênfase no suco detox, bem como sua frequência 
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de utilização, as vantagens e objetivos dos indivíduos que fazem uso desta 

preparação.  

Segundo Gil (2002), a entrevista é compreendida como uma estratégia que 

exibe maior flexibilidade e envolve dois indivíduos em uma determinada situação 

“face a face” onde um cria perguntas e o outro responde. Uma entrevista semi-

estruturada deve ser composta por tópicos contendo informações fundamentais e 

suficientes, contemplando a abrangência das informações previstas. Estes tópicos 

devem servir como lembrete, se possível, para ser lembrado pelo pesquisador 

quando colocar em prática a sua pesquisa. Deve ser utilizado como um guia que 

venha favorecer uma comunicação flexível, e que contribua assim para o 

conhecimento de novos temas, de suma importância para o investigador (MINAYO, 

2010).  

Para a construção deste roteiro de entrevista deve levar-se em consideração 

perguntas que estimulem um diálogo sobre o tema proposto, sem ocorrer 

interferências de formas de indagações que induza as pessoas a respostas 

dicotômicas do tipo sim ou não. Deve conter conteúdo que dê iniciativa, 

desenvolvimento e aprofundamento a comunicação, e enfatizem as informações 

previstas no projeto (MINAYO, 2010 apud MINAYO, 2004). 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a coleta, os dados obtidos foram compilados e então analisado por meio 

de análise temática de modalidade de conteúdo, que representa uma afirmação a 

respeito do tema proposto. A análise temática abrange informações de um conteúdo 

estabelecido, onde pode ser demonstrado através de gráfico, com uma palavra, uma 

frase ou um resumo. Esta análise é composta por três etapas: A primeira etapa é 

denominada como Pré-Análise: baseia-se na seleção dos documentos que serão 

utilizados para realização das análises, que serão executadas através de alguns 

parâmetros elaborados pelo pesquisador, que guie o mesmo no entendimento do 

material. A segunda etapa consiste na Exploração do Material: realiza uma 

exploração que consiste principalmente em uma classificação que tem como objetivo 

chegar ao eixo de compreensão do texto. A terceira e última etapa é o Tratamento 

dos Resultados Obtidos e Interpretação: os resultados podem ser demonstrados 
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através de porcentagens ou análise fatorial que dão ênfase as informações que 

foram adquiridas. É nesta etapa que o pesquisador efetua interpretações 

relacionando os resultados da pesquisa com o objetivo do projeto (MINAYO, 2010). 

Após a análise elaborou-se um material digital (APÊNDICE B) baseado nos 

resultados obtidos durante a pesquisa, diante as dificuldades na realização do 

consumo desta preparação observadas durante a análise. Este material foi 

encaminhado aos participantes do estudo, afim de, contribuir para a construção de 

um conhecimento com maior embasamento científico.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pelo 

parecer nº 2.909.783 (ANEXO A). Os participantes da pesquisa receberam o TCLE 

(APÊNDICE C) onde descrevia todo o trajeto da pesquisa e garantia o sigilo 

profissional quanto ao anonimato dos participantes e o direito de desistir da pesquisa 

a qualquer momento. Para aqueles que concordaram em participar, assinaram duas 

cópias do TCLE, uma ficou com o participante e outra com o pesquisador. 
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4 RESULTADOS 

 

Dos indivíduos entrevistados 63,6% pertenciam ao sexo feminino e 36,3% ao 

sexo masculino, com variação de idade de 18 a 45 anos, e, em sua maioria, com 

prática de atividade física de 2 a 3 vezes na semana.  

A sociedade procura cada dia mais por dietas sem embasamentos científicos 

devido à preocupação pela perda e controle de peso. Podendo ocasionar diversas 

consequências ao individuo por não ser utilizada de forma correta ou apropriada 

para o mesmo (BETONI et al., 2010), dentre estas, a dieta detox. No presente 

estudo observou-se que 100% dos indivíduos utilizam a dieta detox com o objetivo 

apenas de emagrecimento, isso por entender que a dieta promove a perda de peso. 

Este achado fica evidente nos seguintes relatos “Este tipo de dieta auxilia na 

redução de peso e medidas”(E6) e “A dieta detox é uma dieta para emagrecer com 

facilidade” (E5). Ao serem interrogados sobre o entendimento diante a dieta detox, 

os participantes relataram “Uma dieta que está sendo utilizada para perda de 

peso”(E8), “Uma dieta que favorece a perda de peso e a desintoxicação do 

corpo”(E11) e “A dieta que ajuda na perda de peso” (E3). Estes relatos demonstram 

que os participantes ligam a dieta detox diretamente ao emagrecimento, fato que 

não é comprovado na literatura, já que a dieta detox não promove a perda de peso e 

eliminação de gordura diretamente. Este podem ser efeitos secundários do 

mecanismo de detoxificação que estimula melhor funcionamento metabólico, bem 

como, das melhores escolhas alimentares (KLEIN; KIAT, 2014). 

É importante destacar que quando os indivíduos foram questionados sobre o 

entendimento de dieta detox, 45,4% afirmaram que é uma alternativa para 

detoxificação do corpo. Concomitante a isto, observou-se que apenas 18,1% 

considera a detoxificação como uma vantagem do uso de suco detox e 63,6% 

acreditam que a principal vantagem relacionada ao consumo de preparação detox é 

a eliminação de gordura. Estes dados, somados com os dados apresentado sno 

parágrafo acima, mostram que apesar de quase metade da população estudada 

entender o objetivo da dieta detox, todos os participantes ainda utilizam esta dieta 

apenas para a perda de peso. Demonstrando assim, uma importante influência das 

informações veiculadas sem embasamento científico. 
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A mídia apresenta um padrão de beleza que influencia as pessoas na perda 

de peso, com objetivo de obter o corpo ideal melhorando a estética, sendo estas 

mais procuradas pelo sexo feminino e por pessoas que possuem excesso de peso 

(OLIVEIRA, 2010).  As pessoas optam por dietas da moda sem se preocupar com a 

individualidade nem mesmo os maléficios que as mesmas podem ocasionar, pois ao 

serem utilizadas em um maior período de tempo podem não favorecer ao objetivo da 

redução de peso (BETONI et al., 2010). Para que esta perda de peso seja realizada 

da melhor forma, é indispensável o acompanhamento com um profissional 

qualificado, o Nutricionista, que está apto para prescrever uma dieta nutritiva, de 

acordo com as necessidades diárias do indivíduo, orientando os mesmos a 

utilização suficiente e adequada, associado a uma alimentação saudável e que não 

venha a promover danos a saúde (BATISTA, 2017). Fica evidente que a dieta detox, 

por si só, poderá não promover a perda de peso esperada, sendo necessário à 

utilização de uma alimentação saudável associada à prática de atividade física, para 

assim favorecer uma redução de peso e melhor qualidade de vida.  

O suco detox se destaca entre as preparações utilizadas na dieta detox, 

sendo este suco o mais procurado após as pessoas perceberem a importância de 

cuidar da saúde. Este suco é composto por hortaliças e frutas apresentando 

diversas vitaminas, favorecendo assim benefícios aos indivíduos (RIBOLI; NORAT, 

2003), o que condiz com o observado no estudo onde foi relatado que: “É uma 

bebida que contém componentes que favorece uma limpeza no organismo” (E1), 

“São sucos que auxiliam na eliminação de toxinas” (E6) e “Diversos alimentos juntos 

que ajudam a limpar o organismo” (E2). A Figura 1 expõe que os sucos detox é a 

preparação mais utilizada pelos usuários, diante da sua praticidade, baixo custo e 

produção em curto período de tempo (SANTOS et al., 2016).  
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Figura 1 – Preparações detox  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre os alimentos mais utilizados pelos entrevistados destacou-se o couve 

(100%), o abacaxi (81,8%) e o gengibre (72,7%) como demonstra a Figura 2. Estes 

alimentos apresentam benefícios à saúde devido a sua composição nutricional e 

compostos bioativos. O gengibre possui um composto que ajuda aliviar alguns 

sintomas de doenças inflamatórias, por causa da sua atividade antioxidante, 

antiviral, anti-inflamatória e antitumoral (CHARI et al., 2013). O abacaxi apresenta 

propriedades que auxiliam no processo de digestão, além de possuir diversos sais 

minerais e vitaminas que proporcionam ao corpo humano diversos benefícios e 

melhora do funcionamento do organismo (GRANADA; ZAMBIAZI; MENDONÇA, 

2004). As hortaliças, tem rica composição nutricional e possuem funções específicas 

no organismo humano, entre estes vegetais, destaca-se o couve que é composto 

por uma grande quantidade de ferro, fibras, cálcio, vitaminas, compostos fenólicos 

que agem na proteção do corpo e do alimento contra o estresse oxidativo (BAENAS; 

MORENO; VIGUERA, 2012). 

 

Figura 2 – Alimentos utilizados para produção do suco 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria da população estudada consome o suco detox pela manhã como 

uma refeição antes da prática de atividade física ou como um auxiliar no 

desempenho das atividades do dia. 45,2% relatou que utiliza em uma frequência de 

1 a 3 vezes na semana, 18,1% de 4 a 5 vezes e 36,3% diariamente. Observou-se 

que 81,8% relataram não utilizar esta preparação como substituta de refeições e 

complementou dizendo que esta substituição não favorece benefícios. 

Diante dos resultados obtidos torna-se importante o desenvolvimento de 

novos estudos que contribuam para a divulgação de informações fidedignas e 

embasadas cientificamente, que possam auxiliar a população quanto ao consumo de 

sucos e preparações detox. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados, fica evidente que a população possui conhecimento 

sobre o conceito de suco e dieta detox, contudo os utilizam com objetivo 

inadequado, uma vez que, este tipo de dieta não promove de forma direta o 

emagrecimento. Isto deixa claro o quanto é importante o acompanhamento com um 

profissional qualificado, ou seja, o Nutricionista, para promover a reeducação 

alimentar, por meio de uma alimentação equilibrada e individualizada.  

O estudo foi de suma importância, uma vez que, destaca a relevância do 

acompanhamento nutricional; do uso de dietas apropriadas para cada indivíduo, que 

venham favorecer perda de peso de forma saudável; e do contato direto do 

profissional com a população estudada, o que garante a veiculação de informações 

embasadas cientificamente.  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – Entrevista 

 
CONSUMO DE UMA PREPARAÇÃO DETOX: CONHECIMENTO POPULAR 

 
Nome:  

Idade:       Sexo:Masculino (    )   Feminino (    ) 

E-mail: 

       
1. Quantas vezes durante a semana você pratica atividade física? 
 
 
2. Já ouviu falar sobre o detox? O que? 
 
 
3. O que você entende por dieta detox? 
 
 
4. Quais preparações detox você já consumiu? 
 
 
5. O que você entende por sucos detox? 
 
 
6. Quais alimentos você utilizou para preparar o suco detox? 
 
 
7. Quais as vantagens que associa a este tipo de suco? 
 
 
8. Qual seu objetivo no uso dessa preparação? 
 
 
9. Com qual frequência consome essa preparação? 
 
 
10. Qual horário você costuma fazer uso desta preparação?  
 
 
11. Substitui alguma refeição pelo suco detox? Qual? 
 
 
12. Acha que a substituição de uma refeição por essa preparação favorece 
benefícios? Quais? 
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APÊNDICE B- Material digital 
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APÊNDICE C - TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(conforme Resolução CNS no 466/2012) 

 O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo que tem 

como título “Consumo de uma preparação detox: conhecimento popular”. O 

estudo justifica-se que dentre as dietas da moda, o consumo de alimentos detox 

vem se destacando por visar a eliminação de substâncias tóxicas no organismo, 

ingeridas através de fármacos, alimentos industrializados e vegetais ricos em 

agrotóxicos. Muitas pessoas utilizam o conhecimento popular para o uso regular 

desse tipo de alimentos, sem a preocupação com os malefícios advindos dessa 

prática. Desta forma torna-se valido identificar qual conhecimento da população que 

faz uso destes alimentos detox a fim de conhecer melhor o perfil populacional bem 

como orienta-los. Assim, o objetivo geral da pesquisa é avaliar o conhecimento da 

população em relação ao conceito e efeitos do consumo de suco detox e tem como 

objetivos específicos: Descrever o consumo de sucos detox por esses indivíduos; 

Analisar o conhecimento sobre a dieta e sucos detox; Compreender quais os 

objetivos dos participantes para o uso de sucos detox; Correlacionar o conhecimento 

popular com o conhecimento científico; Orientar a população quanto ao consumo 

desta dieta e preparações. 

 Será concedido um prazo adequado, para que o (a) Sr. (a) possa refletir ou 

consultar familiares, ou ainda terceiros, para ajudar na tomada de decisão quanto a 

sua adesão à pesquisa. 

 Sugiro-lhe que o (a) senhor (a) leia atentamente este termo de consentimento, 

em toda sua íntegra, antes de decidir sobre a sua participação voluntária na 

pesquisa. 

 O (A) senhor (a) poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e caso desejar sair da 

pesquisa, tal fato não terá prejuízos para o (a) senhor (a). 

 A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado 

ou elemento que possa, de qualquer forma, identificá-lo (a), será mantido em sigilo. 

Caso o (a) senhor (a) se sinta a vontade em participar da pesquisa, informamos que 
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duas vias deste termo de consentimento livre e esclarecido serão assinadas, na 

página final, pelo (a) senhor (a) e pela pesquisadora responsável por a pesquisa Dr.ª 

Iorrana Indira dos Anjos Ribeiro, orientadora, e pela acadêmica pesquisadora Mirelle 

Lordelo Monteiro; contendo rubricas dos mesmos em todas as folhas do referido 

termo.  

 O (A) Senhor (a) não terá direito a qualquer remuneração por sua participação 

na pesquisa; entretanto, quaisquer despesas decorrentes da participação na 

pesquisa serão reembolsadas e caso ocorra algum dano decorrente da sua 

participação no estudo, o (a) senhor (a) será indenizado (a), conforme determina a 

lei. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Iorrana Índira dos 

Anjos Ribeiro e Mirelle Lordelo Monteiro, respectivamente, Professor (a) Orientador 

(a) do projeto e aluno do curso Bacharelado em Nutrição, ambos da Faculdade 

Maria Milza. O (A) senhor (a) poderá manter contato com eles pelos telefones (75) 

991757770 ou (75) 999983214. Dúvidas também poderão ser esclarecidas junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAMAM, pelo telefone (75) 

3638-2549, localizado na Rodovia BR 101. Km 215- Zona Rural Sungaia, no 

município de Governador Mangabeira – Ba. 

 Está pesquisa apresenta riscos leves que raramente podem ser observados 

como: estresse e cansaço ao responder a entrevista, constrangimento durante a 

gravação de áudio e alterações de autoestima. Como benefícios advindos da 

participação na pesquisa pode-se citar, contribuição para construção de um 

conhecimento com maior embasamento científico. Após realização da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados com os registros de informações dos participantes 

da pesquisa serão arquivados pelos pesquisadores responsáveis, por 5 anos. Os 

participantes poderão ter acesso aos resultados da pesquisa, assim como os 

resultados da pesquisa estarão disponibilizados na biblioteca da FAMAM. 

___________________, ______ de _________________ de 2018. 
 

_______________________________________________ 
Nome e assinatura dos (as) participantes da pesquisa 

 
_______________________________________ 

Pesquisador(a) responsável 
 

_____________________________________________ 
Acadêmico (a) Pesquisador (a) 
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ANEXO 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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