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XlII 

ÍNDICE GLICÊMICO  E CARGA GLICÊMICA 

ÍNDICE GLICÊMICO 

O índice glicêmico dos alimentos é hoje 
reconhecidamente o fator mais importante na elaboração 
de qualquer dieta que vise perda e manutenção de peso, 
ou que mesmo independentemente disto vise apenas 
proteger nosso organismo de se predispor às doenças 
degenerativas, principalmente aquelas relacionadas ao 
diabetes e à obesidade, ou seja, a arteriosclerose, as doenças 
cardíacas, circulatórias, acidentes vasculares (derrames) e 
a hipertensão arterial. 

Alimentos de índice glicêmico alto, além de 
serem os maiores responsáveis pelo aumento de peso, 
são também os mais antiestéticos, pois são os grandes 
responsáveis pelas celulites e os maiores contribuintes para 
o desenvolvimento das estrias e da flacidez. Promovem um 
maior enfraquecimento do colágeno e conseqüentemente 
das estruturas que mantêm a sustentação da pele. 

O índice glicêmico de um alimento é medido pela 
sua capacidade de ser rapidamente absorvido pelo nosso 
organismo e de se transformar em açúcar, produzindo uma 
rápida e intensa elevação da glicose sangüínea, gerando 
em seguida, como resposta, uma produção excessiva do 
hormônio insulina, que por sua vez desencadeia um 
distúrbio metabólico que torna praticamente impossível a 
perda de peso. Com o tempo, este mecanismo vai induzindo 
várias alterações na membrana das células, e estas vão se 
tornando resistentes à atuação da insulina, forçando a que 
o pâncreas produza e lance na corrente sangüínea  maiores 
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taxas de insulina para que atue na glicose circulante, com 
isto dificultando a perda de peso. Esta situação vai 
promovendo um maior acúmulo de gorduras, tornando-se 
então um ciclo vicioso, cujo final todos já conhecemos: 
aumento de peso, sobrepeso, obesidade, diabetes, e 
outras doenças como já vimos anteriormente, e que são 
decorrentes deste processo. 

Apenas os carboidratos possuem índice 
glicêmico e sua taxa é medida pela sua capacidade de se 
transformarem rapidamente em açúcar no sangue, e assim 
desencadear todo processo acima citado. Gorduras, óleos e 
proteínas têm índice glicêmico zero e, embora de acordo 
com a sua composição e qualidade, possam trazer alguns 
outros prejuízos, não aumentam o açúcar sangüíneo nem 
promovem a liberação da insulina, que é o hormônio que 
mais está relacionado com o aumento do peso e 
comprovadamente dificulta o emagrecimento. Como vimos, 
apenas os carboidratos estão envolvidos neste processo e 
o que se tem observado é que, quanto mais pobre em 
nutrientes e menos relevante no aspecto nutricional ele é 
para a saúde, maior o índice glicêmico e mais engordativo é 
então este carboidrato. O exemplo maior é o próprio açúcar, 
que é considerado um alimento de calorias vazias, visto 
que não possui nenhum valor nutricional. Além de fornecer 
um excessivo número de calorias, possui índice glicêmico 
máximo (100), sendo por isso mesmo o carboidrato que 
mais libera o hormônio insulina, o que mais engorda e 
prejudica o nosso organismo. O mesmo acontece com todos 
os alimentos feitos com farinha branca e aqueles ricos em 
amido, pois todos eles se transformam em açúcar e glicose 
no sangue. 

Existem, porém, os bons carboidratos. 
Carboidratos de baixo índice glicêmico e que, por sinal são 
alimentos muito ricos em nutrientes e que, sem distinção, 
são essenciais para a manutenção do nosso bem-estar e 
de nossa saúde. Os vegetais, as hortaliças, legumes, frutas, 
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nozes, castanhas, amêndoas, leguminosas, entre outros, 
são o bom e maior exemplo deles. Bem diferente dos maus 
carboidratos dos pães, massas, bolos, doces, pudins, 
chocolates, biscoitos, bolachas e muitos outros que, além 
de já possuírem alto índice glicêmico e engordativo, ainda 
trazem em sua composição, na maioria das vezes, o próprio 
açúcar, gorduras, e sobretudo as gorduras mais prejudiciais 
à saúde. Estes maus carboidratos são os que liberam 
muita insulina, bloqueiam a eliminação e desencadeiam a 
acumulação da gordura. A indesejável gordura que vai se 
acumulando no dia-a-dia. 

O grande segredo para emagrecer e manter o 
peso é, portanto, manter baixos níveis de insulina no sangue, 
consumindo carboidratos de baixo índice glicêmico. Eles em 
geral são menos calóricos, são digeridos mais lentamente e 
dão, por mais tempo, maior sensação de saciedade. Estes 
bons carboidratos são os que não promovem sobrecarga 
glicêmica, modulam a liberação da insulina e ainda estão 
repletos de substâncias que são nutrientes essenciais para a 
saúde (minerais, vitaminas e proteínas). São indispensáveis 
para a manutenção da nossa vida e saúde e ainda nos 
protegem do ataque dos radicais livres, aumentando a nossa 
resistência, diminuindo e retardando o nosso processo de 
envelhecimento. 

CARGA GLICÊMICA 

Diversos fatores interferem com o índice glicêmico 
de um alimento, e é devido a estes fatores que mesmo uma 
fruta doce pode ter um baixo índice glicêmico e não liberar 
tanta insulina. As frutas contêm a frutose no lugar da glicose, 
e a frutose, apesar de ser um tipo de açúcar e ter a mesma 
quantidade de calorias por grama que os seus similares, tem 
índice glicêmico muito menor do que a glicose e o açúcar 
(sacarose) das massas, farinhas e amido. 
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As frutas e os vegetais em geral têm em sua 
composição muita fibra, o que diminui a rápida absorção de 
qualquer que seja o carboidrato que os compõem e com 
isto, modulam muito para baixo a liberação do hormônio 
insulina, usufruindo dele apenas o seu efeito benéfico. A 
insulina não deixa de ter sua importância para o bom 
funcionamento orgânico e metabólico, desde que seja 
liberada de maneira modulada e adequada. São as fibras 
muito importantes na moderação e modulação de todo este 
processo. É a quantidade do que se come de um 
determinado alimento que contém carboidratos, o tipo de 
carboidrato que o compõe e o volume das fibras que fazem 
parte da composição deste alimento, que irão determinar se 
será rápida ou modulada a sua absorção e, por conseguinte, 
vai determinar a carga glicêmica que este alimento contém. 
E é por esta razão que em dietas de alimentos com baixo 
índice glicêmico e de baixa carga glicêmica, tem sido 
observada maior facilidade para a perda e manutenção do 
peso, além de considerável redução de gorduras no 
sangue, aumento do colesterol bom (HDL-colesterol), 
menor incidência de diabetes, doenças cardiovasculares e 
doenças degenerativas relacionadas com o envelhecimento. 
Isto porque, nas dietas de baixo índice glicêmico e de baixa 
carga glicêmica, o incentivo é para que se consuma muito 
mais as frutas, verduras, legumes, leguminosas, castanhas, 
amêndoas e fibras vegetais. Neste esquema, aumenta-se a 
ingestão de gorduras boas e proteínas magras, todas 
repletas de vitaminas e minerais essenciais, melhorando o 
padrão alimentar e ingerindo-se, conseqüentemente, 
menos calorias por volume de refeição. 

VAMOS APRENDER MAIS SOBRE A INSULINA 

A insulina é um hormônio anabólico vital para o 
bom funcionamento do nosso organismo. Produzida pelo 
pâncreas, o hormônio insulina promove a entrada nas nossas 
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células dos açúcares ingeridos na alimentação através dos 
alimentos que contêm carboidratos. Isto, para que estes 
açúcares possam, em nossas células, serem convertidos 
em energia para todas as nossas funções biológicas, todos 
os nossos movimentos voluntários, involuntários 
(funcionamento de todos os órgãos, andar, pensar, piscar 
os olhos etc.) e inclusive a metabolização e aproveitamento 
dos mais diversos nutrientes. Contudo, como qualquer outro 
hormônio produzido em nosso organismo, a insulina deve 
ter sua produção modulada e limitada às necessidades que 
apenas se revertam em benefícios a nossa saúde. 

O excessivo aporte de alimentos ricos em 
carboidratos de alto índice glicêmico, que favoreçam a 
liberação exagerada e desordenada da insulina, força o 
pâncreas a trabalhar sobrecarregado. Esta situação com o 
tempo vai esgotar a sua capacidade de produzi-la, 
provocando o desenvolvimento do diabetes. Além disso, 
estes alimentos vão desencadear sempre altos níveis de 
insulina circulante, o que provoca resistência das células a 
sua atuação benéfica (é como se ficassem anestesiadas 
para sua ação), promovendo então, todo tipo de desordem 
metabólica e aumentando sobremaneira o risco de 
doenças cardíacas e circulatórias, entre diversas outras já 
tão comentadas. Ainda por cima, sendo a insulina o 
hormônio que engorda, se for liberado em excesso e muito 
continuamente ou se estiver sempre em níveis altos no 
nosso sangue, fica quase impossível a perda de peso e 
conseqüentemente o emagrecimento, pois impede a 
queima da gordura já acumulada. Hoje os carboidratos de 
alto índice glicêmico e calórico vêm acompanhados, em 
sua composição, de altos índices de gordura saturada e 
trans, que além de impedirem a queima da gordura já 
existente promovem uma maior produção e acúmulo de 
gordura, mantendo um infinito ciclo vicioso. 
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Com relação à insulina, é recomendável que se 
evitem os alimentos que são carboidratos e que contêm alto 
índice glicêmico, principalmente no período da noite. O 
excesso de insulina na corrente sangüínea força os rins a 
reterem mais água e sódio (sal) na circulação, podendo 
elevar a pressão arterial. Além do que, o fato de termos 
altos índices de insulina circulantes no período noturno 
tende a nos engordar ainda mais, visto que à noite nosso 
organismo trabalha menos, o metabolismo fica mais baixo 
por estarmos mais sedentários e ainda iremos dormir, o 
que conseqüentemente o faz cair e ficar mais lento ainda. 
Piorando a situação, o hormônio insulina é antagônico ao 
hormônio do crescimento, que nas crianças promove o 
desenvolvimento, e nos adultos é um hormônio vital para a 
revitalização dos tecidos e das funções orgânicas, sendo 
considerado inclusive como um hormônio rejuvenescedor e 
revitalizante. 

Em alguns tratamentos anti-envelhecimento 
usa-se a reposição do hormônio do crescimento para 
rejuvenescer e retardar o envelhecimento, mantendo e 
melhorando a massa muscular, a produção dos hormônios 
sexuais e a vitalidade das nossas células; conduta discutível 
e polêmica, embora tenha, sem dúvida, bases bioquímicas 
e fisiológicas sérias, havendo por isto quem defenda seu 
uso com acompanhamento médico criterioso. Há, porém, 
controvérsias quanto aos efeitos benéficos e os possíveis 
efeitos colaterais desta terapêutica, alguns muito perigosos e 
entres eles o desenvolvimento de cânceres. O que se sabe, 
é que manter uma dieta bem equilibrada e não descuidar 
das atividades físicas regularmente tem se mostrado muito 
eficaz na manutenção adequada das taxas deste hormônio 
por muito mais tempo e sem nenhum risco. 

Além de antagônico do hormônio do crescimento, 
que tem picos de liberação apenas no período noturno, a 
insulina também interfere com a liberação noturna da 
melatonina, outro hormônio produzido apenas durante o 
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sono da noite e que, além de antioxidante e revitalizante, é 
indispensável para que possamos relaxar, dormir um sono 
repousante e recarregar as baterias, como se diz na gíria. 
Este, sim, é um hormônio passível de reposição e com 
grande margem de segurança e de efeitos benéficos 
irrefutáveis, sem relatos de efeitos colaterais. Infelizmente 
seu uso foi proibido em nosso país e acho que de maneira 
muito equivocada. 

Como se não bastasse, a insulina liberada 
pelos maus carboidratos, ainda interfere, como vimos, no 
mecanismo de equilíbrio da bomba sódio/potássio de nossas 
células e na retenção de sal e líquido pelos rins justamente 
à noite no repouso, quando todo este mecanismo teria que 
estar bem equilibrado. Esta interferência e este desequilíbrio 
é o que faz as pessoas que comem carboidratos de alto 
índice glicêmico, liberadores de muita insulina à noite, 
acordarem inchadas. Em pacientes hipertensos pode 
desencadear picos hipertensivos noturnos, o que é muito 
comum e que podem ter conseqüências imprevisíveis. A 
alimentação noturna deve, por tudo que foi exposto 
anteriormente, ser mais leve, com carboidratos de baixo 
índice glicêmico e mais fibras, podendo ser até mais 
protéica, porém sem gorduras saturadas ou frituras, e de 
preferência livre do sal. 
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