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VIII  

PROTEÍNAS, GORDURAS E CARBOIDRATOS 

PROTEÍNAS 

As proteínas com seus aminoácidos são as 
substâncias construtoras e reparadoras do nosso corpo. 
Elas são organicamente constituídas por uma cadeia de 
aminoácidos que, a princípio, vão desempenhar uma ação 
estrutural (construtora) ou funcional (bioquímica) em nosso 
organismo. Por isso mesmo, apenas secundariamente e 
em situações limítrofes teriam uma função energética. 
Compõem os músculos, tendões, coração, pele, membrana 
das células, nervos etc., formando a estrutura de todos os 
órgãos (função estrutural), e também participam da formação 
das enzimas, hormônios, anticorpos e de todas as outras 
substâncias importantes na bioquímica do nosso organismo 
(ação funcional). Diariamente, perdemos algum percentual 
de proteínas que deve ser constantemente reposto para que 
todo este mecanismo continue bem equilibrado e operante. 
Todo o nosso metabolismo e todas as funções orgânicas 
estarão seriamente prejudicados se não tivermos a adequada 
reposição deste nutriente fundamental. 

Existem proteínas de origem animal e vegetal. 
As de origem animal (carne, peixe, leite, queijo e ovos) são 
as mais completas e as que trazem todos os aminoácidos 
que nosso organismo precisa, e embora algumas venham 
com gorduras saturadas, como as carnes vermelhas, leite 
integral e queijos gordurosos, que podem danificar as 
nossas artérias e prejudicara nossa circulação aumentando 
o colesterol ruim e promovendo a aterogenese (com 
exceção dos peixes), são, no entanto, uma importante fonte 
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de ferro, zinco e vitamina B12, não podendo faltar em nossa 
dieta. Devemos optar por estes alimentos mais magros e 
desengordurados. 

As proteínas de origem vegetal compõem os 
grãos, sementes, leguminosas, castanhas, amêndoas e 
cereais. Embora não possuam em sua estrutura todos os 
aminoácidos essenciais de que necessitamos, devem compor 
e complementar a nossa alimentação por conterem, além 
das proteínas, substâncias fitoquímicas e antioxidantes e 
também por serem ricos em vitaminas, minerais e alguns em 
gorduras boas importantes para nossa alimentação, e que, 
ao contrário das gorduras saturadas das carnes e derivados, 
protegem nossa circulação e previnem doenças do coração. 
São fundamentais para o nosso equilíbrio alimentar, pois os 
alimentos que as contêm desempenham também uma série 
de outras funções protetoras e de benefícios incontestáveis 
para a nossa saúde. 

A necessidade diária de proteínas em pessoas 
de atividade física normal não ultrapassa a 1gr por quilo de 
peso. Considerando-se que todo alimento vem também 
constituído por água, fibras e outros elementos, uma pessoa 
de 70 a 80 kg não precisaria mais do que 2 copos de leite, 2 
porções de carne ou peixe de 100 a 120gr, complementando-
se com porções de queijo, grãos, leguminosas, castanhas e 
amêndoas na sua alimentação diária. Em situações especiais, 
nas quais o indivíduo quer aumentar sua massa muscular e 
pratica uma atividade física anaeróbica (musculação) para 
este fim, pode ser necessária uma maior ingestão protéica, 
direcionada para que se obtenha este resultado. É 
necessário, então, que exista um acompanhamento médico-
nutricional, com avaliação das funções renais e hepáticas, 
entre outras, com exames de laboratório, para que não 
surjam imprevistos que possam vir a prejudicar mais do que 
favorecer. Neste caso, deve-se fazer uma pesquisa e até 
alguma suplementação de minerais, principalmente cálcio e 
magnésio. 
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O excesso de proteína pode implicar acúmulo 
excessivo de acido úrico no organismo, desencadeando 
crises de gota, formação de cálculos renais (pedras nos 
rins), principalmente em pessoas que já tenham alguma 
predisposição familiar. Quem exagera na ingestão de proteína 
de origem animal aumenta a eliminação de nitrogênio na 
urina, o que dificulta a reabsorção do cálcio nos túbulos 
renais, provocando perdas expressivas deste mineral pelas 
vias urinárias, o que pode levar também à formação de 
cálculos renais de cálcio (pedras nos rins) e desequilíbrio 
deste importante mineral em relação aos outros, diminuindo 
a sua reabsorção óssea e, com o tempo, promovendo o 
desenvolvimento inevitável da osteoporose. 

Ingestão excessiva de proteína animal pode vir 
também acompanhada de aporte excessivo das gorduras 
de origem animal (as gorduras saturadas), e com isto 
desencadear aumento nas taxas de colesterol na circulação 
sangüínea, trazendo, portanto, todas as complicações 
negativas que este descontrole pode vir a ocasionar, 
principalmente em relação às doenças cardíacas. A proteína 
é importante, entretanto o exagero é desaconselhável, a não 
ser em condições específicas e sob controle. Deve então 
vir acompanhada do aumento no consumo dos carboidratos 
vegetais que são ricos em minerais e que facilitam a 
manutenção mais adequada do equilíbrio entre eles. 

GORDURAS 

As gorduras ou lipídeos fazem parte dos 
nossos macro nutrientes e estão presentes na maioria dos 
alimentos mais calóricos e engordativos da nossa dieta. O 
excesso de gordura na alimentação, seja de que fonte for, 
é sempre desaconselhável, pois se acumula no organismo 
como reserva energética, a qual, não sendo mobilizada, traz 
como conseqüência a obesidade, o acúmulo de colesterol 
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e suas doenças crônicas e degenerativas decorrentes. 
Porém, nenhuma dieta pode deixar de ter uma certa taxa 
de gordura, visto que sua ausência é prejudicial, pois ela 
participa da formação dos hormônios, das membranas das 
células, transporta e armazena algumas vitaminas essenciais 
e algumas "gorduras boas" protegem nossas funções 
cardíacas e circulatórias em geral. As gorduras ou lípides 
podem ser de origem animal ou vegetal. A diferenciação 
mais importante que se faz é entre as gorduras saturadas 
(gorduras ruins) e insaturadas (gorduras boas) e suas 
subdivisões de polisaturadas ou mono e poliinsaturadas. 

As gorduras saturadas são, em sua maioria, de 
origem animal, presentes nas carnes, leite e derivados, 
sendo altamente aterogênicas (formam placas e promovem 
o endurecimento dos nossos vasos), prejudicando nossa 
circulação e entupindo nossas artérias. Vão se acumulando 
no organismo, promovendo o excesso de peso, aumento do 
colesterol total e colesterol ruim, podendo levar ao infarto, 
hipertensão arterial, envelhecimento acelerado, disfunções 
hormonais, displasia mamaria e, inclusive, a uma maior 
incidência de cânceres, em especial de mama, próstata e 
intestinos. Estas gorduras são designadas de saturadas 
por conterem, em sua composição química, mais átomos 
de hidrogênio nas ligações com os átomos de carbono. As 
carnes gordas, o leite integral, os queijos e as frituras são 
ricos em gorduras saturadas, devendo por isto ter restrições 
ao uso excessivo. Esses alimentos podem e devem ser 
usados, visto que contêm em sua composição proteínas e 
outras séries de substâncias nutrientes. Todavia, devem 
ser usados em menor quantidade e com menos gorduras 
(as carnes mais magras, o leite e seus derivados como os 
iogurtes e queijos, desengordurados). 

Hoje, a gordura "trans", também chamada de 
gordura "hidrogenada" vegetal, é a pior delas, tendo sido 
hidrogenada e mais saturada artificialmente (colocaram 
mais átomos de hidrogênio entre as ligações de carbono 
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na sua estrutura química), de uma maneira industrial e, 
portanto, artificial. Este recurso foi utilizado para que ela 
pudesse ser menos deteriorável e economicamente mais 
viável para a produção dos alimentos. É a gordura usada 
nas redes de fast food e nos produtos manufaturados em 
larga escala, como pães, biscoitos, bolachas, bolos, 
chocolates, massas, doces, cremes, sorvetes e todos os 
outros alimentos industrializados e produzidos em larga 
escala. Uma gordura altamente nociva à saúde, a mais 
aterogênica e a mais impregnante que existe, devendo por 
isso ser sistematicamente evitada sem nenhuma tolerância 
para uso, até em mínimas quantidades. 

É incompreensível que ainda se aceite este tipo 
de gordura, "a gordura trans", que tanto dano traz à saúde e 
de efeitos cumulativos e impregnantes ao nosso organismo, 
fazendo parte de um sem-número de alimentos de usos tão 
difundidos e aparentemente inocentes. São alimentos de uso 
comum, muito incentivados e solicitados, principalmente por 
nossas crianças e adolescentes em sua dieta do dia-a-dia, 
nos lanches escolares, nas redes de alimentos rápidos, fast 
foods, produtos de padaria, refeições semiprontas e todos 
os outros descritos acima. Sem dúvida, várias doenças 
decorrentes deste efeito cumulativo e impregnante, com o 
passar dos anos, vão se tomar presentes mais cedo do que 
se possa imaginar. A população deve ser alertada e que 
haja por parte dos órgãos de saúde pública, a proibição do 
seu uso. 

Gorduras monosaturadas e poliinsaturas são 
as gorduras boas, com menos ligações de hidrogênio entre 
os carbonos de sua estrutura química, sendo em geral, 
encontradas nas gorduras de alimentos saudáveis como: 
peixes, castanhas e amêndoas, grãos, azeitonas, azeite de 
oliva, óleo de canola e sementes de linhaça. Estas gorduras 
são isentas de colesterol ruim e ricas em Ômega 3, Ômega 6 
ou Ômega 9. Mais adiante, estas boas gorduras serão mais 
bem explicadas. São gorduras que rejuvenescem e fazem 
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bem para a pele, para o cérebro, para a circulação e coração. 
Ajudam a diminuir a incidência de infartos, da aterosclerose 
e de outras doenças degenerativas, aumentando a proteção 
natural do organismo, reforçando seu sistema imunológico e 
desacelerando o seu envelhecimento. De seu metabolismo, 
saem vários subprodutos bioquímicos que agem como 
antiinflamatórios naturais, aumentando nossas defesas. 

Várias doenças da pele, processos infecciosos 
crônicos, doenças do sistema nervoso e muitas outras 
patologias, devem-se ao descuido na ingestão adequada 
dessas gorduras essenciais. Por dia, deve-se incluir na 
alimentação uma boa porção de castanhas e amêndoas, 
duas colheres de azeite de oliva, duas colheres de aveia, 
duas de semente de linhaça e deve-se comer peixe pelo 
menos duas a três vezes por semana. Isto já seria o suficiente 
para manter o organismo bem abastecido e protegido com 
gorduras boas para todas as suas necessidades. 

CARBOIDRATOS 

Os carboidratos são os nutrientes de maior 
incidência em nossa alimentação e sua função é 
essencialmente fornecer energia para nossas funções 
metabólicas (metabolismo basal), para as atividades motoras, 
sendo a principal fonte de energia para o nosso cérebro. 
Nem todos os carboidratos são iguais em aproveitamento e 
digestão, sendo sua diferenciação feita entre carboidratos 
simples e complexos. 

Os carboidratos simples são aqueles que, por 
serem pobres em nutrientes e em fibras e muito ricos em 
açúcar, apresentam uma digestão rápida e uma absorção 
mais rápida ainda, desencadeando um grande e abrupto 
pico de glicose no sangue, sendo por isso classificados 
como carboidratos de alto índice glicêmico e naturalmente 
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de maior carga glicêmica. Liberam, portanto, uma quantidade 
muito grande de glicose circulante, gerando um desequilíbrio 
metabólico que desencadeia uma grande e rápida produção 
do hormônio insulina pelo pâncreas. Este desequilíbrio, 
que promove o aumento exagerado do hormônio insulina 
estimulado pelo volume exagerado da glicose circulante, 
desencadeia em seguida uma queda rápida da concentração 
desta, o que determina como reflexo uma queda de energia 
do organismo gerando sintomas tais como: moleza, cansaço, 
sudorese, hipoglicemia. Há um aumento da fome e o desejo 
de comer mais e em geral carboidratos de alto índice 
glicêmico, o que novamente dará energia rápida (digestão 
e absorção rápida), perpetuando assim este ciclo vicioso, 
ou seja: comida altamente glicêmica - aumento abrupto da 
glicose no sangue - produção rápida e exagerada de 
insulina para a corrente sangüínea - consumo rápido desta 
glicose circulante - queda imediata da glicose e da energia 
do organismo - fome novamente por alimentos glicêmicos e 
novamente todo o ciclo se repete. 

Sendo a insulina o hormônio que engorda, se 
estiver descontrolado e se não precisamos e não 
conseguimos gastar toda esta energia que ingerimos, este 
mecanismo se torna responsável por uma maior produção 
e maior acúmulo de gorduras nas células e, 
conseqüentemente, aumento do peso. 

Estes, os carboidratos "simples" de alto índice 
glicêmico e alta carga glicêmica, são os maus carboidratos e 
que engordam muito, têm em geral poucos nutrientes e com o 
tempo promovem hipersinsulinemia por resistência celular e 
conseqüentemente hiperglicemia, levando em conseqüência 
à obesidade, ao diabetes tipo 2, ao triglicérides alto, entre 
outros distúrbios. São eles os açúcares, as massas, as 
farinhas refinadas, os amidos, e todos os alimentos que os 
contenha. O pior é que os alimentos preparados com estes 
carboidratos têm também embutidos em sua composição, 
na grande maioria das vezes, as gorduras saturadas ou 
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polisaturadas (gorduras trans), tornando-se mais prejudiciais 
à saúde e ainda mais engordativos. Devem ser evitados ou 
ingeridos minimamente, não só nas dietas de perda e 
manutenção de peso, como também nas dietas de saúde e 
longevidade. 

Principalmente à noite, estes carboidratos de alto 
índice glicêmico devem ser evitados, visto que o hormônio 
insulina é também antagônico a uma série de substancias 
antioxidantes e revitalizantes, entre elas o hormônio do 
crescimento e a melatonina, que são geralmente secretados 
no período noturno. Além disso, a insulina induz à retenção 
de sódio e água pelos rins, desequilibrando a relação sódio 
e potássio em nossa circulação, com isso piorando ou 
promovendo o aumento da pressão arterial e levando à 
hipertensão. Até mesmo as pessoas de boa saúde e mais 
jovens, que ainda não desenvolvam todas estas alterações, 
só pelo fato de comerem carboidratos de índice glicêmico 
alto à noite, podem reter líquido e acordar pela manhã 
intumescidas e muito inchadas, sendo este fato um 
questionamento muito comum, pelos pacientes, durante as 
consultas médicas. 

OS BONS CARBOIDRATOS 

Os carboidratos complexos são os carboidratos 
bons, em geral de fonte natural e vegetal, que, além de 
serem ricos em nutrientes essenciais como as vitaminas, 
minerais e outras substâncias antioxidantes, são também 
ricos em fibras. Todo este conjunto atenua o índice glicêmico 
e a carga glicêmica destes alimentos, não gerando liberação 
rápida e exagerada da glicose para a corrente sangüínea, 
pois sua composição nutricional e suas fibras modulam 
esta liberação. São de digestão lenta e lentamente vão 
liberando o açúcar que eles contêm, promovendo uma 
gradual e modulada concentração de glicose sangüínea. 
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Com isso, a insulina produzida pelo pâncreas vai sendo 
liberada devagar e servindo, com eficácia, na produção de 
energia por muito mais tempo. Não sendo produzida uma 
liberação exagerada e excessiva de insulina pelo pâncreas, 
não será também desencadeado aquele ciclo vicioso de 
fome - glicose alta - hiperinsulina - glicose baixa - fome 
novamente, e a perpetuação desse ciclo com todas as suas 
conseqüências negativas e viciantes. Estas mesmas fibras 
promovem uma maior eliminação de substâncias tóxicas 
provenientes da alimentação e da própria digestão alimentar, 
além de reduzir a absorção das gorduras que estejam 
fazendo parte da mesma refeição. Promovem desta maneira 
um maior equilíbrio metabólico, sem, entretanto, deixar de 
cumprir com seu papel de fornecer energia para as funções 
orgânicas; pelo contrário, propicia um aporte energético de 
melhor qualidade, com maior modulação e durabilidade e 
com menos riscos e inconvenientes. 

Estes carboidratos bons são os carboidratos dos 
vegetais em geral, frutas, verduras, legumes, leguminosas 
(feijão, lentilha, soja, grão de bico..), castanhas, amêndoas, 
sementes, germe de trigo, aveia e farelos em geral. São os 
carboidratos indispensáveis em qualquer dieta, quer seja 
para emagrecer ou manter peso, quer seja para se ter mais 
saúde com mais resistência às doenças e também manter 
uma aparência mais jovem, boas condições de pele e 
colágeno, cabelos e unhas, melhorando o funcionamento 
de todo o organismo, além de estar desacelerando o 
envelhecimento. Tais benefícios se fazem visíveis no uso 
contínuo destes bons carboidratos, por se estar construindo, 
com toda certeza, as bases para um maior tempo de vida 
saudável, com mais vitalidade e menos doenças. 

Quando se fala neste tipo de carboidrato, e 
especialmente no caso das frutas, surge sempre a dúvida 
com relação ao seu componente relacionado ao açúcar, 
neste caso, a frutose. É comum a pergunta, quando se trata 
de discutir alimentação, se o "açúcar das frutas", a "frutose", 
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faz mal, engorda ou piora o diabetes. Claro que o exagero 
de qualquer grupo alimentar não é a opção mais saudável 
de alimentação. Primeiro, por não equilibrar todas as 
necessidades de nutrientes e também por sobrecarregar 
apenas uma função metabólica. Em relação à frutose, se 
vem sempre acompanhada das fibras das frutas, que por si 
só já diminuem sua absorção intestinal e modulam sua 
penetração na corrente sangüínea, fica fácil desta forma 
entender que ela não induz a liberação de grandes taxas 
de insulina pelo pâncreas, não sobrecarregando, portanto, 
o metabolismo, sendo utilizada de maneira racional e 
modulada. Desta forma, não é convertida de imediato em 
energia como o açúcar e a glicose, precisando ainda 
necessariamente passar pelo fígado, ser metabolizada, 
para só então ser utilizada como energia. É devido a isto 
que estes alimentos tão benéficos para a nossa saúde, tem 
baixos índices glicêmicos e pouco efeito no aumento do 
índice de açúcar em circulação no sangue. 

Pode-se comparar, em escala proporcional de 
atuação metabólica no organismo, a relação entre a liberação 
da glicose para o sangue que o alimento determina (o índice 
glicêmico) através da ingestão dos carboidratos simples ou 
dos complexos, das gorduras ou das proteínas e, com isso, 
a liberação mais rápida ou mais gradativa da insulina pelo 
pâncreas (o que determina no tipo de alimento o seu 
melhor ou pior aproveitamento energético, por maior ou 
menor tempo). Para tanto, uma análise nos gráficos a seguir, 
tomando-se como base a glicose e a sacarose (açúcar), que 
são a referência máxima (índice glicêmico 100) e usadas 
para estabelecer o índice glicêmico de todos os alimentos. 
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Como podemos observar nos gráficos 
anteriores, quando se ingerem carboidratos simples 
(açúcar, farinhas brancas refinadas, amidos como batata, o 
arroz etc.), o aumento da glicose no sangue se faz de 
maneira excessiva e intensa, desencadeando, também, 
uma rápida e volumosa liberação de insulina. Com o passar 
de pouco tempo, a taxa do açúcar cai de maneira 
vertiginosa, o que chega a ocasionar uma hipoglicemia 
reativa. Entretanto, a taxa de insulina permanece muito alta, 
o que contribui ainda mais para a hipoglicemia, deixando o 
organismo sem ânimo e esgotado. Toda a energia que foi 
adquirida e não foi queimada, vai sendo metabolizada para a 
formação de mais estoque de gordura. 

Entretanto, quando se comem os bons 
carboidratos, os carboidratos vegetais das frutas, verduras, 
legumes e leguminosas, amêndoas, castanhas etc., o 
aumento da glicose no sangue, devido às fibras e nutrientes, 
se faz de maneira gradual e progressiva, acompanhada de 
uma liberação lenta e uniforme da insulina. Assim, o alimento 
tem um maior aproveitamento energético e fornecendo esta 
energia às células de maneira gradativa, por um tempo muito 
maior, proporcionando uma maior sensação de saciedade e 
bem estar. 

Com relação às proteínas e principalmente às 
gorduras, a liberação de insulina é mínima ou nula. Por 
este motivo, alguns regimes sugerem para emagrecer o 
uso, quase que somente, de proteínas e gorduras. É uma 
dieta discutível do ponto de vista nutricional e de saúde, 
contudo, sem dúvida, baseada em princípios metabólicos 
bem evidentes. As conseqüências das dietas altamente 
gordurosas e protéicas têm fanáticos defensores e ferrenhos 
contestadores. Prefiro continuar com o raciocínio de que o 
excesso é sempre prejudicial, gordura saturada não deixa 
de ter poder aterogênico e cumulativo em nossas artérias e 
em nossas células. Proteínas servem para construir e 
reparar nossas necessidades e o excesso apenas serve 
para intoxicar, forçar os rins e desbalancear minerais. 
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Os vegetais são nossas verdadeiras fontes de 
energia e nutrientes, que realmente nos beneficiam e 
protegem, e não podem nunca estar em falta em nossa 
dieta. Estes podem ser usados com muito mais liberdade e 
em maior quantidade. Todavia, aqueles que já têm a doença 
diabetes instalada, seja do tipo II e principalmente do tipo I 
(insulina dependente), não devem exagerar na ingestão 
indiscriminada da frutose das frutas, até mesmo porque, já 
necessitam seguir uma dieta mais balanceada e devem 
estar sendo acompanhados por um profissional médico 
desta área. 
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