
INGREDIENTES 
NATURAIS PARA 

NUTRIÇÃO 
ESPORTIVA

 Segundo a consultoria estratégica de mercado Euromo-
nitor International, em 2015, o Brasil registrou um aumento 
de 15% nas vendas de suplementos esportivos, alcançando a 
marca de R$ 752 milhões em vendas. A mesma consultoria 
estima que até 2020 esse valor chegue a 1,1 bilhões de Reais.

A Nexira conta com a linha ProthyTM, solução vegetal para 
nutrição esportiva, composta por proteínas hidrolisadas de: 
arroz, ervilha, gergelim e trigo. Todas de origem vegetal, 
com teor de proteína superior a 70% e alto teor de BCAA’s, 
responsáveis pela construção muscular.

Prothy R80 é a proteína hidrolisa-
da de arroz, possui 78% de proteínas, 
sendo 15% de BCAA’s. Além disso, é 
hipoalergênica e conta com aminogra-
ma próximo ao do leite materno, o que 
o torna próprio também para formula-
ções infantis. Prothy P75 é a proteína 
hidrolisada de ervilha, possui 75% de 
proteínas, sendo 14% de BCAA’s. Assim 
como a proteína hidrolisada de arroz, 
Prothy P75 também é hipoalergênica. 
Prothy S70 é a proteína hidrolisada de 
gergelim, possui 70% de proteínas e 
10% de BCAA’s. Por fim, Prothy 21 é 
a proteína hidrolisada de trigo, possui 
85% de proteína e 11% de BCAA’s.

Os BCAA’s (Branch Chain Amino 
Acids) são aminoácidos de cadeia rami-
ficada compostos de três aminoácidos 
essenciais: isoleucina, leucina e valina. 
Os BCAA’s são muito importantes para 

os atletas porque auxiliam na recuperação de lesões mus-
culares e na síntese proteica, recuperando e aumentando o 
músculo para o próximo treino. Os aminoácidos essenciais 
são aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo 
humano, mas são necessários para seu bom funcionamento. 
Por isso, torna-se necessário ingeri-los por meio de uma 
alimentação rica em proteínas. A linha ProthyTM conta com 
os nove aminoácidos essenciais e mais dez aminoácidos não 
essenciais, entre eles a arginina e o ácido glutâmico. A argi-
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FUNCIONAIS & 
NUTRACÊUTICOS 
E AS ATIVIDADES 
ESPORTIVAS

O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados nas atividades 
esportivas é bastante amplo. Neste caderno especial, é 

apresentada uma coletânea de technical papers redigidos pelo 
departamento competente de algumas grandes empresas 

atuando neste ramo específi co. alguns deles são mais técnicos, 
enquanto outro têm conteúdo nem na redação dos artigos, 

somente tentou dar uma apresentação gráfi ca 
mais amigável. oleitor poderá também observar 

que, fi éis aos nosos princípios, a publicação 
destas matérias não 

foi vinculada à 
publicação de 

anúncios. 
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INGREDIENTES 
NATURAIS PARA 

NUTRIÇÃO 
ESPORTIVA

 Segundo a consultoria estratégica de mercado Euromo-
nitor International, em 2015, o Brasil registrou um aumento 
de 15% nas vendas de suplementos esportivos, alcançando a 
marca de R$ 752 milhões em vendas. A mesma consultoria 
estima que até 2020 esse valor chegue a 1,1 bilhões de Reais.

A Nexira conta com a linha ProthyTM, solução vegetal para 
nutrição esportiva, composta por proteínas hidrolisadas de: 
arroz, ervilha, gergelim e trigo. Todas de origem vegetal, 
com teor de proteína superior a 70% e alto teor de BCAA’s, 
responsáveis pela construção muscular.

Prothy R80 é a proteína hidrolisa-
da de arroz, possui 78% de proteínas, 
sendo 15% de BCAA’s. Além disso, é 
hipoalergênica e conta com aminogra-
ma próximo ao do leite materno, o que 
o torna próprio também para formula-
ções infantis. Prothy P75 é a proteína 
hidrolisada de ervilha, possui 75% de 
proteínas, sendo 14% de BCAA’s. Assim 
como a proteína hidrolisada de arroz, 
Prothy P75 também é hipoalergênica. 
Prothy S70 é a proteína hidrolisada de 
gergelim, possui 70% de proteínas e 
10% de BCAA’s. Por fim, Prothy 21 é 
a proteína hidrolisada de trigo, possui 
85% de proteína e 11% de BCAA’s.

Os BCAA’s (Branch Chain Amino 
Acids) são aminoácidos de cadeia rami-
ficada compostos de três aminoácidos 
essenciais: isoleucina, leucina e valina. 
Os BCAA’s são muito importantes para 

os atletas porque auxiliam na recuperação de lesões mus-
culares e na síntese proteica, recuperando e aumentando o 
músculo para o próximo treino. Os aminoácidos essenciais 
são aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo 
humano, mas são necessários para seu bom funcionamento. 
Por isso, torna-se necessário ingeri-los por meio de uma 
alimentação rica em proteínas. A linha ProthyTM conta com 
os nove aminoácidos essenciais e mais dez aminoácidos não 
essenciais, entre eles a arginina e o ácido glutâmico. A argi-
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USO DE 
SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES X  
PERFORMANCE X 
ATIVIDADE FÍSICA

Os suplementos alimentares são 
utilizados para complementar a dieta e 
fornecer nutrientes, como vitaminas, 
minerais, fibras, ácidos graxos ou ami-
noácidos, que podem estar faltando ou 
não podem ser consumidos em quanti-
dade suficiente na dieta de uma pessoa.

Os suplementos alimentares são 
usados por praticantes de atividades 
físicas, mais comum em praticantes 
de musculação, no qual proporcionam 
nutrientes essenciais, como proteínas, 
carboidratos, aminoácidos, vitaminas, 
etc.

A grande vantagem dos suplemen-
tos é a pouca quantidade de gordura 
presente neles.

ALGUNS SUPLEMENTOS
Protéicos: albumina, whey protein, 

caseína, proteína isolada de soja, crea-
tina, entre outros.

Carboidratos: maltodextrina, dex-
trose, hipercalóricos em geral, etc.

O uso de suplementos aliado a uma 
nutrição bem equilibrada pode reduzir a 
fadiga e lesões o u repará-las rapidamen-
te, otimizar o ganho de energia, entre 
outros benefícios à saúde.

Os suplementos nada mais 
são do que produtos com 
as características nutri-
cionais idênticas as dos 

alimentos naturais, a única diferença é 
que os suplementos são concentrados 
e encontrados nas lojas na forma de 
cápsu las, pós, tabletes, pastilhas, líqui-
dos, grãos, etc.

Os benefícios ou riscos ligados ao 
consumo dos suplementos são iguais ao 
excesso ou baixa ingestão de qualquer 
tipo de alimento, ou seja, se você tem 
uma dieta com muita ou pouca proteína 
terá problemas, distúrbios fisiológi-
cos, independentemente, se ingeriu 
suplementos ou degustou uma  carne 
gordurosa. Isso serve também para os 
minerais, vitaminas, carboidratos, entre 
outros.

Todos os suplementos são isola-
dos, o que significa que ele é o 
nutriente específico para uma 
dieta equlibrada e cor-
reta. Por exemplo, se o 
suplemento tem um 
princípio ativo 
que é carboi-
drato, ele 
só tem 

carboidrato, já um alimento rico em 
carboidratos tem outras substâncias. 

Além de ser indicado para atletas 
e praticantes de atividades físicas 
como aditivo natural para melhorar a 
performance e encurtar o tempo de 
recuperação, os suplementos também 
são recomendados para o dia a dia de 
qualquer pessoa saudável que, eventual-
mente, apresente algum tipo de déficit 
de nutrientes.
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nina é muito importante para prática de exercícios e para o 
crescimento do músculo enquanto o ácido glutâmico atua 
como uma fonte de energia para os músculos durante a prática 
de exercícios, contribuindo para esforços físicos e eficiência 
do sistema imunológico. O gráfico 1 compara o perfil de 
aminoácidos da linha ProthyTM com a proteína isolada de soja.

As proteínas hidrolisadas possuem vantagens em relação às 
não hidrolisadas. Proteínas hidrolisadas aceleram de 25 a 50% 
a digestão de proteínas quando comparadas a proteínas não 
hidrolisadas e aumentam a disponibilidade de aminoácidos 
no plasma. O consumo de 35 gramas de proteína hidrolisada 
é 30% mais efetivo no estímulo de síntese de proteínas no 
músculo quando comparado ao consumo de proteínas não 
hidrolisadas num período maior que 6 horas. Por fim, proteí-
nas hidrolisadas aumentam a capacidade de recuperação do 
músculo e aceleram a reparação de tecidos quando ingeridas 
após o exercício.

A Nexira conta ainda com outros insumos que podem 
ser aplicados para linha esportiva, são eles: Thixogum STM e 
InstantgumTM.

Thixogum STM é uma mescla co-processada de goma xanta-
na e goma acácia e, por ser uma mescla, possui características 
diferentes da goma xantana pura. Thixogum STM combina as 
propriedades emulsificantes e estabilizantes da goma acácia 
com as propriedades espessantes e as habilidades de suspen-
são da goma xantana. Este ingrediente é ideal para shakes e 
bebidas prontas ou instantâneas por ser instantaneamente 
solúvel, possuir sabor neutro e não alterar a coloração do 
produto final.

InstantgumTM é o nome comercial da goma acácia da 
Nexira, um ingrediente 100% natural e livre de qualquer 
modificação. InstantgumTM não confere cor ou sabor, sua 
solubilidade é instantânea, não altera viscosidade, auxilia na 
emulsificação do produto, não é higroscópico e possui boa 
estabilidade a condições extremas de processo (pH, tempe-
ratura, fermentação) e armazenamento.

Venha conhecer a família de produtos Nexira, visite-nos 
na Supply Side Brazil, stand SP 060.

Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel.: (11) 3803-7373

www.nexira.com
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USO DE 
SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES X  
PERFORMANCE X 
ATIVIDADE FÍSICA

Os suplementos alimentares são 
utilizados para complementar a dieta e 
fornecer nutrientes, como vitaminas, 
minerais, fibras, ácidos graxos ou ami-
noácidos, que podem estar faltando ou 
não podem ser consumidos em quanti-
dade suficiente na dieta de uma pessoa.

Os suplementos alimentares são 
usados por praticantes de atividades 
físicas, mais comum em praticantes 
de musculação, no qual proporcionam 
nutrientes essenciais, como proteínas, 
carboidratos, aminoácidos, vitaminas, 
etc.

A grande vantagem dos suplemen-
tos é a pouca quantidade de gordura 
presente neles.

ALGUNS SUPLEMENTOS
Protéicos: albumina, whey protein, 

caseína, proteína isolada de soja, crea-
tina, entre outros.

Carboidratos: maltodextrina, dex-
trose, hipercalóricos em geral, etc.

O uso de suplementos aliado a uma 
nutrição bem equilibrada pode reduzir a 
fadiga e lesões o u repará-las rapidamen-
te, otimizar o ganho de energia, entre 
outros benefícios à saúde.

Os suplementos nada mais 
são do que produtos com 
as características nutri-
cionais idênticas as dos 

alimentos naturais, a única diferença é 
que os suplementos são concentrados 
e encontrados nas lojas na forma de 
cápsu las, pós, tabletes, pastilhas, líqui-
dos, grãos, etc.

Os benefícios ou riscos ligados ao 
consumo dos suplementos são iguais ao 
excesso ou baixa ingestão de qualquer 
tipo de alimento, ou seja, se você tem 
uma dieta com muita ou pouca proteína 
terá problemas, distúrbios fisiológi-
cos, independentemente, se ingeriu 
suplementos ou degustou uma  carne 
gordurosa. Isso serve também para os 
minerais, vitaminas, carboidratos, entre 
outros.

Todos os suplementos são isola-
dos, o que significa que ele é o 
nutriente específico para uma 
dieta equlibrada e cor-
reta. Por exemplo, se o 
suplemento tem um 
princípio ativo 
que é carboi-
drato, ele 
só tem 

carboidrato, já um alimento rico em 
carboidratos tem outras substâncias. 

Além de ser indicado para atletas 
e praticantes de atividades físicas 
como aditivo natural para melhorar a 
performance e encurtar o tempo de 
recuperação, os suplementos também 
são recomendados para o dia a dia de 
qualquer pessoa saudável que, eventual-
mente, apresente algum tipo de déficit 
de nutrientes.
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versidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Antes de começar a praticar 
treinos aeróbicos, é recomendável sub-
meter-se a um teste ergométrico, exame 
que avalia a resposta cardíaca a diferen-
tes intensidades de exercício e define a 
frequência cardíaca máxima individual. 
O teste pode, ainda, diagnosticar sinto-
mas relacionados a doenças no coração. 
Outra dica é durante o exercício, utilizar 
um frequencímetro, dispositivo que 
mede a frequência cardíaca. “Na falta 
do aparelho, a sensação subjetiva do 
esforço - leve, moderado, forte e muito 
forte - também serve de parâmetro”, 
diz Renata Castro, coordenadora do 
Serviço de Clínica Médica do Hospital 
Oeste D’or e especialista em medicina 
do exercício e do esporte.

5. Exagerar na carga
Esse é um erro comum entre os 

adeptos da hipertrofia, modalidade de 
musculação focada no ganho de massa 
muscular. A cada contração, as fibras 
musculares sofrem microlesões que, ao 
se regenerarem, tornam o músculo mais 
resistente e volumoso - o desejo de todo 
atleta. O problema é que o peso exage-
rado pode fazer o músculo se distender 
demais e, no processo de regeneração, 
criar fibroses, machucados que causam 
perda de elasticidade. “Além disso, ao 
exagerar no peso, a pessoa transfere 
o esforço do exercício para outras 
articulações, principalmente, para as 
costas, o que pode lesionar seriamente 
a coluna”, explica Flavia Martinez, edu-
cadora física e diretora do Laboratório 
do Exercício, da Escola de Educação 
Física da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

6. Seguir treinos muito longos para 
emagrecer

Caminhar na esteira por uma hora? 
Se o desejo é emagrecer, essa não é 
a melhor estratégia. Treinos longos 
de baixa intensidade, além de serem 
um convite à monotonia, queimam 
menos calorias do que os curtos (até 
30 minutos de duração) e intensos, 
que mantêm os batimentos cardíacos 
acima de 80% da frequência cardíaca 
máxima. “Em exercícios de alta in-
tensidade, o metabolismo permanece 
acelerado por até uma hora após o 

treino”, explica Luiz Fernando Kruel. O 
campeão de queima calórica é o treino 
intervalado, que consiste em alternar 
entre intensidades muito altas (até 90% 
da frequência cardíaca máxima) e baixas 
a médias (até 70%). “Manter a mesma 
intensidade por 30 minutos, mesmo 
que alta, gasta 50% menos energia do 
que intercalá-las”, diz Kruel.

7. Seguir sempre a mesma planilha 
de exercícios

Os músculos precisam de estímulos 
variados para se desenvolver. Passar mais 
de três meses repetindo a mesma série 
de musculação faz com que os múscu-
los se adaptem ao exercício e parem de 
crescer. Pequenas variações já trazem 
resultados. “Mudar a forma de pegar o 
peso ou a posição do banco já oferecem 
um novo estímulo ao organismo”, diz 
Paulo Correia.

8. Pular o aquecimento
O aquecimento é uma das etapas 

mais importantes do treino, principal-
mente para quem treina com cargas 
altas e ritmo forte. Caminhar ou correr 
por 15 minutos na esteira prepara os 
músculos para o estímulo da muscula-
ção. “Caso os músculos não estejam 
prontos e sejam recrutados de maneira 
intensa, podem sofrer lesões e disten-
sões musculares”, diz Renata Castro.

9. Vestir roupas impróprias
Usar roupas que facilitam a reali-

zação dos movimentos é essencial na 
prática de exercícios. O mito de que 
quanto mais quente for a vestimenta 
e mais suor ela produzir, mais calorias 
serão queimadas, deve ser abandonado. 
Uma roupa quente pode bloquear a saí-
da do suor, causar desidratação e baixar 
a pressão. Prefira peças leves e frescas.

10. Negligenciar a postura nos 
exercícios

A postura correta é aquela em que 
a coluna está alinhada ao centro de 
gravidade do corpo. Essa posição é 
mais confortável e evita machucados na 
coluna. A supervisão de professores e o 
auxílio dos espelhos ajudam a encontrar 
a posição adequada. “É importante 
lembrar que nem sempre manter a 
coluna totalmente reta é o ideal. Por 

isso, o acompanhamento do educador 
físico é importante, sobretudo nas 
primeiras vezes em que o exercício 
for feito”, diz Paulo Correia. Para quem 
faz uso dos cinturões posturais (que 
ajudam a pessoa a estabilizar a coluna 
e, assim, pegar mais peso), a chance de 
criar dependência é grande. “Quando 
a pessoa fizer algum exercício sem o 
acessório, ela poderá ter uma lesão 
lombar ou na coluna. O cinturão foi 
feito para halterofilistas. Frequentado-
res normais de academia não devem 
usá-lo”, explica Correia.

11. Não ter uma rotina de treino
Treinar uma semana sim, duas não; 

sumir da academia por um mês; não se 
exercitar por quatro dias seguidos. Esses 
são alguns exemplos de falta de rotina 
no treinamento. “Caso a pessoa não 
mantenha a regularidade no treina-
mento, ela não colherá benefícios car-
diovasculares e musculares. O corpo 
precisa ser exercitado regularmente 
para sair da fase de acomodação e 
fazer as mudanças necessárias para 
se adaptar ao estímulo do exercício”, 
diz Flavia Martinez.

12. Exercitar apenas alguns grupos 
musculares

O corpo é formado por múscu-
los antagonistas e agonistas que 
se sustentam e trabalham simulta-
neamente - um exemplo é o abdô-
men e a lombar. Para que os treinos 
tenham bom aproveitamento, é pre-
ciso que esses grupos musculares 
estejam em equilíbrio. “Caso a pessoa 
exercite o anterior da coxa e 
deixe de trabalhar o posterior, por 
exemplo, o joelho ficará fragiliza-
do e mais suscetível a lesões”, diz 
Flavia Martinez. Exercitar o corpo como 
um todo também é importante para a 
realização correta dos exercícios, prin-
cipalmente aqueles que não isolam o 
músculo, feitos com pesos livres.

*Fontes: Paulo Correia, fisiologista 
do esporte da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp); Renata Castro, 
coordenadora do Serviço de Clínica 
Médica do Hospital Oeste D’or e es-
pecialista em medicina do exercício e 
do esporte; Flavia Martinez, educadora 
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A FALTA DA 
ALIMENTAÇÃO 
ENGORDA, VOCÊ SABIA?

Se o nosso organismo perceber a falta 
da alimentação/combustível, ele irá ,au-
tomaticamente, se defender, reduzindo o 
músculo, e passa a preservar as reservas, 
ou seja, a gordura. E isso não é legal.

Para quem quer emagrecer, definir e 
queimar a barriga, não comer produz o 
efeito contrário.

O recomendado é que antes dos 
exer cícios a refeição seja leve: frutas, pão 
integral, frios magros, iogurte natural 
e cereais são ótimas opções, pois todas 
são fonte de energia e não são calóricas.

Depois do exercício, você tem até 
uma hora para ingerir fontes de carboi-
dratos e proteínas. Novamente, as frutas 
e o iogurte natural são boas opções. 

É essa “refeição” que vai preservar 
a musculatura do seu corpo, então, não 
vale pular.

ARTIGO REVISTA VEJA
Ganho de massa muscular, emagre-

cimento, saúde. 
As pessoas praticam atividade física 

com objetivos diversos. Para alcançar a 
meta, não basta se exercitar, é preciso 
se exercitar do jeito certo. Exage rar 
na carga, pular o aquecimento e 
seguir sempre a mesma série são alguns 
erros que atrapalham o progresso na 
academia. “Fazer qualquer exercício 
de maneira incorreta pode causar 
lesões articulares e musculares, fa-
diga excessiva, câimbras, falta de 
ar e diminuição do desempenho e 
dos resultados nos treinamentos”, 
diz Flavia Martinez, educadora física 
e diretora do Laboratório do Exercí-
cio da Escola de Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Conheça alguns erros 
comuns na academia.

1. Fazer apenas musculação ou 
exercício aeróbio

Ambas as modalidades são comple-
mentares. “No caso das pessoas 
que fazem musculação, atividades 
aeróbias, como a corrida, aumentam 
a capacidade do sistema de oxigena-
ção, pouco trabalhado no levanta-

mento de peso”, explica Paulo Correia, 
fisiologista do esporte da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). Já 
quem se dedica apenas ao exercício 
cardiovascular precisa da musculação 
para prevenir lesões - com pouca massa 
magra, o trabalho das articulações fica 
limitado e fragilizado. Uma das formas 
de combinar as duas modalidades é o 
treinamento em circuito, que consiste 
em fazer exercícios de musculação sem 
pausas entre eles. Esse treinamento 
eleva a frequência cardíaca e queima 
mais calorias do que a musculação 
convencional.

2. Não respeitar o intervalo entre 
as séries

O descanso entre séries é essencial 
para o músculo se recuperar para a 
próxima rodada de repetições. É nesse 
intervalo que há liberação de hormô-
nios importantes para o crescimento 
muscular, o aumento da força e a quei-
ma de gordura: o GH e a testosterona. 
O Colégio Americano de Medicina do 
Esporte sugere intervalos de 2 a 3 mi-
nutos entre as séries de musculação.

3. Esquecer-se de alongar

A flexibilidade facilita a movimen-
tação correta do corpo e potencializa 
o rendimento de exercícios como mus-
culação e corrida. Por isso, o alonga-
mento é importante. A recomendação é 
alongar-se em dias diferentes do treino 
aeróbio e anaeróbio e respeitar o próprio 
limite de alongamento. “A falta de 
flexibilidade causa encurtamento dos 
músculos, o que dificulta o movimento 
e diminui a força”, diz Paulo Correia.

4. Extrapolar os limites do corpo 
no exercício aeróbio

A corrida, o ciclismo e outros exer-
cícios aeróbios beneficiam o sistema 
cardiovascular e aliviam o stress - desde 
que praticados dentro de um limite 
saudável. Dores musculares mais fortes 
do que o normal durante o exercício e 
no dia seguinte à prática são conhecidos 
sinais de que se ultrapassou o limite. 
Outra evidência é a falta de ar. “Se 
uma pessoa sentir falta de ar durante 
o exercício, precisa diminuir o ritmo”, 
diz Luiz Fernando Kruel, especialista 
em ciência do movimento humano e 
coordenador do grupo de pesquisas de 
atividades aquáticas e terrestres da Uni-
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versidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Antes de começar a praticar 
treinos aeróbicos, é recomendável sub-
meter-se a um teste ergométrico, exame 
que avalia a resposta cardíaca a diferen-
tes intensidades de exercício e define a 
frequência cardíaca máxima individual. 
O teste pode, ainda, diagnosticar sinto-
mas relacionados a doenças no coração. 
Outra dica é durante o exercício, utilizar 
um frequencímetro, dispositivo que 
mede a frequência cardíaca. “Na falta 
do aparelho, a sensação subjetiva do 
esforço - leve, moderado, forte e muito 
forte - também serve de parâmetro”, 
diz Renata Castro, coordenadora do 
Serviço de Clínica Médica do Hospital 
Oeste D’or e especialista em medicina 
do exercício e do esporte.

5. Exagerar na carga
Esse é um erro comum entre os 

adeptos da hipertrofia, modalidade de 
musculação focada no ganho de massa 
muscular. A cada contração, as fibras 
musculares sofrem microlesões que, ao 
se regenerarem, tornam o músculo mais 
resistente e volumoso - o desejo de todo 
atleta. O problema é que o peso exage-
rado pode fazer o músculo se distender 
demais e, no processo de regeneração, 
criar fibroses, machucados que causam 
perda de elasticidade. “Além disso, ao 
exagerar no peso, a pessoa transfere 
o esforço do exercício para outras 
articulações, principalmente, para as 
costas, o que pode lesionar seriamente 
a coluna”, explica Flavia Martinez, edu-
cadora física e diretora do Laboratório 
do Exercício, da Escola de Educação 
Física da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

6. Seguir treinos muito longos para 
emagrecer

Caminhar na esteira por uma hora? 
Se o desejo é emagrecer, essa não é 
a melhor estratégia. Treinos longos 
de baixa intensidade, além de serem 
um convite à monotonia, queimam 
menos calorias do que os curtos (até 
30 minutos de duração) e intensos, 
que mantêm os batimentos cardíacos 
acima de 80% da frequência cardíaca 
máxima. “Em exercícios de alta in-
tensidade, o metabolismo permanece 
acelerado por até uma hora após o 

treino”, explica Luiz Fernando Kruel. O 
campeão de queima calórica é o treino 
intervalado, que consiste em alternar 
entre intensidades muito altas (até 90% 
da frequência cardíaca máxima) e baixas 
a médias (até 70%). “Manter a mesma 
intensidade por 30 minutos, mesmo 
que alta, gasta 50% menos energia do 
que intercalá-las”, diz Kruel.

7. Seguir sempre a mesma planilha 
de exercícios

Os músculos precisam de estímulos 
variados para se desenvolver. Passar mais 
de três meses repetindo a mesma série 
de musculação faz com que os múscu-
los se adaptem ao exercício e parem de 
crescer. Pequenas variações já trazem 
resultados. “Mudar a forma de pegar o 
peso ou a posição do banco já oferecem 
um novo estímulo ao organismo”, diz 
Paulo Correia.

8. Pular o aquecimento
O aquecimento é uma das etapas 

mais importantes do treino, principal-
mente para quem treina com cargas 
altas e ritmo forte. Caminhar ou correr 
por 15 minutos na esteira prepara os 
músculos para o estímulo da muscula-
ção. “Caso os músculos não estejam 
prontos e sejam recrutados de maneira 
intensa, podem sofrer lesões e disten-
sões musculares”, diz Renata Castro.

9. Vestir roupas impróprias
Usar roupas que facilitam a reali-

zação dos movimentos é essencial na 
prática de exercícios. O mito de que 
quanto mais quente for a vestimenta 
e mais suor ela produzir, mais calorias 
serão queimadas, deve ser abandonado. 
Uma roupa quente pode bloquear a saí-
da do suor, causar desidratação e baixar 
a pressão. Prefira peças leves e frescas.

10. Negligenciar a postura nos 
exercícios

A postura correta é aquela em que 
a coluna está alinhada ao centro de 
gravidade do corpo. Essa posição é 
mais confortável e evita machucados na 
coluna. A supervisão de professores e o 
auxílio dos espelhos ajudam a encontrar 
a posição adequada. “É importante 
lembrar que nem sempre manter a 
coluna totalmente reta é o ideal. Por 

isso, o acompanhamento do educador 
físico é importante, sobretudo nas 
primeiras vezes em que o exercício 
for feito”, diz Paulo Correia. Para quem 
faz uso dos cinturões posturais (que 
ajudam a pessoa a estabilizar a coluna 
e, assim, pegar mais peso), a chance de 
criar dependência é grande. “Quando 
a pessoa fizer algum exercício sem o 
acessório, ela poderá ter uma lesão 
lombar ou na coluna. O cinturão foi 
feito para halterofilistas. Frequentado-
res normais de academia não devem 
usá-lo”, explica Correia.

11. Não ter uma rotina de treino
Treinar uma semana sim, duas não; 

sumir da academia por um mês; não se 
exercitar por quatro dias seguidos. Esses 
são alguns exemplos de falta de rotina 
no treinamento. “Caso a pessoa não 
mantenha a regularidade no treina-
mento, ela não colherá benefícios car-
diovasculares e musculares. O corpo 
precisa ser exercitado regularmente 
para sair da fase de acomodação e 
fazer as mudanças necessárias para 
se adaptar ao estímulo do exercício”, 
diz Flavia Martinez.

12. Exercitar apenas alguns grupos 
musculares

O corpo é formado por múscu-
los antagonistas e agonistas que 
se sustentam e trabalham simulta-
neamente - um exemplo é o abdô-
men e a lombar. Para que os treinos 
tenham bom aproveitamento, é pre-
ciso que esses grupos musculares 
estejam em equilíbrio. “Caso a pessoa 
exercite o anterior da coxa e 
deixe de trabalhar o posterior, por 
exemplo, o joelho ficará fragiliza-
do e mais suscetível a lesões”, diz 
Flavia Martinez. Exercitar o corpo como 
um todo também é importante para a 
realização correta dos exercícios, prin-
cipalmente aqueles que não isolam o 
músculo, feitos com pesos livres.

*Fontes: Paulo Correia, fisiologista 
do esporte da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp); Renata Castro, 
coordenadora do Serviço de Clínica 
Médica do Hospital Oeste D’or e es-
pecialista em medicina do exercício e 
do esporte; Flavia Martinez, educadora 
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Segundo dados científicos a parti-
cipação em um programa de exercício 
leva à redução de 25% nos casos de do-
enças cardiovasculares, 10% nos casos 
de acidente vascular cerebral, doença 
respiratória crônica e distúrbios men-
tais. Talvez, o mais importante seja o 
fato que reduz de 30% para 10% o núme-
ro de indivíduos incapazes de cuidar de 
si mesmos, além de desempenhar papel 
fundamental para facilitar a adaptação 
a aposentadoria. 

Fonte: Extraído do artigo “Vida ativa para o 
novo milênio”, de Victor K. R. Matsudo - Revista 
Oxidologia set/out: 18-24, 1999.

SUPLEMENTO 
VITAMÍNICO E MINERAL 
PODE MELHORAR A 
MEMÓRIA

A ingestão de suplementos com 
vitaminas e minerais pode ajudar a 
melhorar a memória de adultos con-
forme eles envelhecem. É o que aponta 
uma pesquisa francesa publicada no 
American Journal of Clinical Nu-
trition. Segundo os pesquisadores, a 
ingestão desses suplementos no longo 
prazo pode melhorar as habilidades de 
pensamento e de memória.

Para Geraldine McNeil, nutricionista 
da Universidade de Aberdeen, na Grã- 
Bretanha, os resultados não são tão 
alarmentes a ponto da ingestão de su-

plementos virar uma indicação 
geral. Segundo ela, o 

achado ainda 
deixa ques-

t õ e s 

em aberto. Porém, a especialista afirma 
que uma melhoria na dieta de pessoas 
com deficiência de vitaminas e minerais 
pode vir a ajudar na memória.

Levantamento - Para tentar enten-
der essa correlação, a equipe francesa 
analisou mais de 4.500 voluntários, 
entre homens e mulheres. Em 1994, 
quando os participantes tinham de 45 a 
60 anos, os pesquisadores os separaram 
em dois grupos. Metade deles tomou 
suplementos diários com vitaminas C e 
E, selênio, zinco e betacaroteno por oito 
anos. Os demais tomaram placebo. Após 
os oito anos, os pesquisadores pararam 
de dar as pílulas aos participantes e eles 
puderam escolher por eles mesmos se 
continuariam a tomar os suplementos 
ou não.

Seis anos depois disso, eles foram 
trazidos de volta para testes de me-
mória, que incluíam problemas com 
palavras e números, para mensurar dife-
rentes tipos de memória e flexibilidade 
mental. Enquanto o grupo que tomou 
placebo teve performances similares 
na maioria dos testes, os participantes 
que tomaram os suplementos bateram 
seus pares em testes de memória de 
longo prazo, nos quais eles tinham de 
se lembrar de palavras em diferentes 
categorias.

“Nossos resultados devem ser con-
siderados com cuidado”, os autores res-
saltaram. Segundo Geraldine, a maioria 
das pessoas pode encontrar as vitaminas 
e nutrientes ingeridas nos suplementos 
na própria dieta, por exemplo, bebendo 
sucos de frutas e óleos vegetal. “Tomar 
suplementos deve ser uma última 
opção”.

Fonte: revista Veja

7 DICAS PARA COMEÇAR 
A MUDAR OS MAUS 
HABITOS ALIMENTARES

1. Estabelecer  uma meta de horá-
rios para as refeições - Comer regular-
mente, se possível seis refeições diárias 
(café da manhã, pequena refeição antes 
do almoço, almoço, lanche da tarde, 
jantar e leve refeição antes de dormir)  
ajuda a evitar “picos” de fome e reduz 
a intensidade da sensação de vazio no 
estômago. 

2. Comer  a quantidade necessária 
para se satisfazer - Caso tenha fome logo 
após o almoço ou jantar, isso significa 
que você não ingeriu a quantidade su-
ficiente durante a refeição. Lembre-se, 
não é o tamanho do prato e sim o que foi 
ingerido, por isso, sempre é fundamental 
a consulta de um(a) nutricionista.

3. Evite doces, chocolates, biscoitos, 
etc., sempre mantenha saladas e frutas 
na geladeira, assim, quando surgir 
aquela fome desesperada de comer o 
que vir pela frente, coma estes.

4. Preencha o vazio no estômago 
com alimentos leves se sentir vontade 
de beliscar alguma coisa,  analise se 
realmente é fome ou ansiedade. 

5. Evite, nas festas, separar um por-
ção de docinhos e salgadinhos em um 
prato. Comer um, não mata ninguém.

6. Elabore e anote um diário das 
refeições diárias da sua alimentação, 
assim, você poderá analisar o que pode 
estar certo ou não.

7. Crie a sua balança das emoções, 
você perceberá quando estará com an-
siedade ou não.

* Eduardo Brito é diretor de Novos 
Negócios da Proteic Ingredients.

Proteic Ingredients Ltda.
Tel.: (11) 4646-1576
www.proteic.com.br 
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física e diretora do Laboratório do 
Exercício, da Escola de Educação 
Física da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS); e Luiz 
Fernando Kruel, especialista em 
ciência do movimento humano e co-
ordenador do grupo de pesquisas de 
atividades aquáticas e terrestres da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).

Fonte: revista Veja

CIGARRO X ATIVIDADE 
FÍSICA

De longe o cigarro é considerado 
o pior hábito destrutivo para o nosso 
corpo. 

Normalmente, as pes-
soas que fazem ativida-
de física param de 
fumar, pois 
percebem 

o impacto negativo na sua performan-
ce diária. Fumar diminui a sua capaci-
dade aeróbica; tem efeito imediato na 
respiração, aumentando a resistência 
da passagem do ar e reduzindo a quan-
tidade e oxigênio absorvido no sangue; 
o batimento cardíaco de um fumante é 
30% mais rápido do que o normal, isto 
força o corpo a gastar mais energia 
devido ao batimento mais acelerado 
do coração, o que acontece por causa 
dos efeitos estimulantes da nicotina. 

Quem fuma produz duas vezes 
mais muco do que uma pessoa não 
fumante. O muco é liberado nas vias 
respiratórias e em excesso dificulta a 
respiração normal de uma pessoa. O 
que também acarretará em uma queda 
na performance. O destutivo monóxido 

de carbono do cigarro 
tem uma afinidade 

maior com as 
h e m o -

globi-

nas (molécula que carrega oxigênio 
pelo corpo), do que com o próprio oxi-
gênio. O ato de fumar faz com que você 
abasteça o seu corpo com monóxido de 
carbono em vez de oxigênio; conclu-
são, uma queda de oxigênio resulta em 
queda de força e performance. 

BENEFÍCIOS DA 
ATIVIDADE FÍSICA NA 
TERCEIRA IDADE

A cada dia mais evidências cientí-
ficas apontam benefícios de um estilo 
de vida ativo na manutenção da capa-
cidade funcional e da autonomia física 
durante o processo de envelhecimento. 
Além dos benefícios já citados anteri-
ormente pela atividade aeróbica, ex-
istem também importantes benefícios 
do treinamento de força muscular no 
adulto e na terceira idade, tais como:
• Melhora da velocidade de andar.
• Melhora do equilíbrio.
• Aumento do nível de atividade física 

espontânea.
• Melhora da auto-eficácia.
• Contribuição na manutenção e/ou 

aumento da densidade óssea.
• Ajuda no controle do Diabetes, 

artrite e doença cardíaca.
• Melhora da ingestão alimentar.
• Diminuição da depressão.

Uma das principais causas de aci-
dentes e de incapacidade na terceira 
idade é a queda que geralmente acon-
tece por anormalidades do equilíbrio, 
fraqueza muscular, desordens visuais, 
anormalidades do passo, doença 
cardiovascular, alteração cognitiva e 
consumo de alguns medicamentos. 
O exercício contribui na prevenção 
das quedas através de diferentes me-
canismos: 
• Fortalece os músculos das pernas 

e costas.
• Melhora os reflexos.
• Melhora a sinergia motora das 

reações posturais.
• Melhora a velocidade de andar.
• Incrementa a flexibilidade.
• Mantém o peso corporal.
• Melhora a mobilidade.
• Diminui  o  r i sco  de  doença 

cardiovascular.

Segundo dados científicos a parti-
cipação em um programa de exercício 
leva à redução de 25% nos casos de do-
enças cardiovasculares, 10% nos casos 
de acidente vascular cerebral, doença 
respiratória crônica e distúrbios men-
tais. Talvez, o mais importante seja o 
fato que reduz de 30% para 10% o núme-
ro de indivíduos incapazes de cuidar de 
si mesmos, além de desempenhar papel 
fundamental para facilitar a adaptação 
a aposentadoria. 

Fonte: Extraído do artigo “Vida ativa para o 
novo milênio”, de Victor K. R. Matsudo - Revista 
Oxidologia set/out: 18-24, 1999.

SUPLEMENTO 
VITAMÍNICO E MINERAL 
PODE MELHORAR A 
MEMÓRIA

A ingestão de suplementos com 
vitaminas e minerais pode ajudar a 
melhorar a memória de adultos con-
forme eles envelhecem. É o que aponta 
uma pesquisa francesa publicada no 
American Journal of Clinical Nu-
trition. Segundo os pesquisadores, a 
ingestão desses suplementos no longo 
prazo pode melhorar as habilidades de 
pensamento e de memória.

Para Geraldine McNeil, nutricionista 
da Universidade de Aberdeen, na Grã- 
Bretanha, os resultados não são tão 
alarmentes a ponto da ingestão de su-

plementos virar uma indicação 
geral. Segundo ela, o 

achado ainda 
deixa ques-

t õ e s 

em aberto. Porém, a especialista afirma 
que uma melhoria na dieta de pessoas 
com deficiência de vitaminas e minerais 
pode vir a ajudar na memória.

Levantamento - Para tentar enten-
der essa correlação, a equipe francesa 
analisou mais de 4.500 voluntários, 
entre homens e mulheres. Em 1994, 
quando os participantes tinham de 45 a 
60 anos, os pesquisadores os separaram 
em dois grupos. Metade deles tomou 
suplementos diários com vitaminas C e 
E, selênio, zinco e betacaroteno por oito 
anos. Os demais tomaram placebo. Após 
os oito anos, os pesquisadores pararam 
de dar as pílulas aos participantes e eles 
puderam escolher por eles mesmos se 
continuariam a tomar os suplementos 
ou não.

Seis anos depois disso, eles foram 
trazidos de volta para testes de me-
mória, que incluíam problemas com 
palavras e números, para mensurar dife-
rentes tipos de memória e flexibilidade 
mental. Enquanto o grupo que tomou 
placebo teve performances similares 
na maioria dos testes, os participantes 
que tomaram os suplementos bateram 
seus pares em testes de memória de 
longo prazo, nos quais eles tinham de 
se lembrar de palavras em diferentes 
categorias.

“Nossos resultados devem ser con-
siderados com cuidado”, os autores res-
saltaram. Segundo Geraldine, a maioria 
das pessoas pode encontrar as vitaminas 
e nutrientes ingeridas nos suplementos 
na própria dieta, por exemplo, bebendo 
sucos de frutas e óleos vegetal. “Tomar 
suplementos deve ser uma última 
opção”.

Fonte: revista Veja

7 DICAS PARA COMEÇAR 
A MUDAR OS MAUS 
HABITOS ALIMENTARES

1. Estabelecer  uma meta de horá-
rios para as refeições - Comer regular-
mente, se possível seis refeições diárias 
(café da manhã, pequena refeição antes 
do almoço, almoço, lanche da tarde, 
jantar e leve refeição antes de dormir)  
ajuda a evitar “picos” de fome e reduz 
a intensidade da sensação de vazio no 
estômago. 

2. Comer  a quantidade necessária 
para se satisfazer - Caso tenha fome logo 
após o almoço ou jantar, isso significa 
que você não ingeriu a quantidade su-
ficiente durante a refeição. Lembre-se, 
não é o tamanho do prato e sim o que foi 
ingerido, por isso, sempre é fundamental 
a consulta de um(a) nutricionista.

3. Evite doces, chocolates, biscoitos, 
etc., sempre mantenha saladas e frutas 
na geladeira, assim, quando surgir 
aquela fome desesperada de comer o 
que vir pela frente, coma estes.

4. Preencha o vazio no estômago 
com alimentos leves se sentir vontade 
de beliscar alguma coisa,  analise se 
realmente é fome ou ansiedade. 

5. Evite, nas festas, separar um por-
ção de docinhos e salgadinhos em um 
prato. Comer um, não mata ninguém.

6. Elabore e anote um diário das 
refeições diárias da sua alimentação, 
assim, você poderá analisar o que pode 
estar certo ou não.

7. Crie a sua balança das emoções, 
você perceberá quando estará com an-
siedade ou não.

* Eduardo Brito é diretor de Novos 
Negócios da Proteic Ingredients.

Proteic Ingredients Ltda.
Tel.: (11) 4646-1576
www.proteic.com.br 
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Segundo dados científicos a parti-
cipação em um programa de exercício 
leva à redução de 25% nos casos de do-
enças cardiovasculares, 10% nos casos 
de acidente vascular cerebral, doença 
respiratória crônica e distúrbios men-
tais. Talvez, o mais importante seja o 
fato que reduz de 30% para 10% o núme-
ro de indivíduos incapazes de cuidar de 
si mesmos, além de desempenhar papel 
fundamental para facilitar a adaptação 
a aposentadoria. 

Fonte: Extraído do artigo “Vida ativa para o 
novo milênio”, de Victor K. R. Matsudo - Revista 
Oxidologia set/out: 18-24, 1999.

SUPLEMENTO 
VITAMÍNICO E MINERAL 
PODE MELHORAR A 
MEMÓRIA

A ingestão de suplementos com 
vitaminas e minerais pode ajudar a 
melhorar a memória de adultos con-
forme eles envelhecem. É o que aponta 
uma pesquisa francesa publicada no 
American Journal of Clinical Nu-
trition. Segundo os pesquisadores, a 
ingestão desses suplementos no longo 
prazo pode melhorar as habilidades de 
pensamento e de memória.

Para Geraldine McNeil, nutricionista 
da Universidade de Aberdeen, na Grã- 
Bretanha, os resultados não são tão 
alarmentes a ponto da ingestão de su-

plementos virar uma indicação 
geral. Segundo ela, o 

achado ainda 
deixa ques-

t õ e s 

em aberto. Porém, a especialista afirma 
que uma melhoria na dieta de pessoas 
com deficiência de vitaminas e minerais 
pode vir a ajudar na memória.

Levantamento - Para tentar enten-
der essa correlação, a equipe francesa 
analisou mais de 4.500 voluntários, 
entre homens e mulheres. Em 1994, 
quando os participantes tinham de 45 a 
60 anos, os pesquisadores os separaram 
em dois grupos. Metade deles tomou 
suplementos diários com vitaminas C e 
E, selênio, zinco e betacaroteno por oito 
anos. Os demais tomaram placebo. Após 
os oito anos, os pesquisadores pararam 
de dar as pílulas aos participantes e eles 
puderam escolher por eles mesmos se 
continuariam a tomar os suplementos 
ou não.

Seis anos depois disso, eles foram 
trazidos de volta para testes de me-
mória, que incluíam problemas com 
palavras e números, para mensurar dife-
rentes tipos de memória e flexibilidade 
mental. Enquanto o grupo que tomou 
placebo teve performances similares 
na maioria dos testes, os participantes 
que tomaram os suplementos bateram 
seus pares em testes de memória de 
longo prazo, nos quais eles tinham de 
se lembrar de palavras em diferentes 
categorias.

“Nossos resultados devem ser con-
siderados com cuidado”, os autores res-
saltaram. Segundo Geraldine, a maioria 
das pessoas pode encontrar as vitaminas 
e nutrientes ingeridas nos suplementos 
na própria dieta, por exemplo, bebendo 
sucos de frutas e óleos vegetal. “Tomar 
suplementos deve ser uma última 
opção”.

Fonte: revista Veja

7 DICAS PARA COMEÇAR 
A MUDAR OS MAUS 
HABITOS ALIMENTARES

1. Estabelecer  uma meta de horá-
rios para as refeições - Comer regular-
mente, se possível seis refeições diárias 
(café da manhã, pequena refeição antes 
do almoço, almoço, lanche da tarde, 
jantar e leve refeição antes de dormir)  
ajuda a evitar “picos” de fome e reduz 
a intensidade da sensação de vazio no 
estômago. 

2. Comer  a quantidade necessária 
para se satisfazer - Caso tenha fome logo 
após o almoço ou jantar, isso significa 
que você não ingeriu a quantidade su-
ficiente durante a refeição. Lembre-se, 
não é o tamanho do prato e sim o que foi 
ingerido, por isso, sempre é fundamental 
a consulta de um(a) nutricionista.

3. Evite doces, chocolates, biscoitos, 
etc., sempre mantenha saladas e frutas 
na geladeira, assim, quando surgir 
aquela fome desesperada de comer o 
que vir pela frente, coma estes.

4. Preencha o vazio no estômago 
com alimentos leves se sentir vontade 
de beliscar alguma coisa,  analise se 
realmente é fome ou ansiedade. 

5. Evite, nas festas, separar um por-
ção de docinhos e salgadinhos em um 
prato. Comer um, não mata ninguém.

6. Elabore e anote um diário das 
refeições diárias da sua alimentação, 
assim, você poderá analisar o que pode 
estar certo ou não.

7. Crie a sua balança das emoções, 
você perceberá quando estará com an-
siedade ou não.

* Eduardo Brito é diretor de Novos 
Negócios da Proteic Ingredients.

Proteic Ingredients Ltda.
Tel.: (11) 4646-1576
www.proteic.com.br 
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PROTEÍNA DE 
SORO DE LEITE 

CONCENTRADA, 
ISOLADA E 

HIDROLISADA 
Proteínas de soro de leite, também 

denominadas de “Whey”, são  proteínas 
que  apresentam excelente composição 
de aminoácidos, com destaque para os 
essenciais, que os seres humanos não 
conseguem sintetizar. Contém eleva-
das concentrações dos aminoácidos 
triptofano, cisteína, leucina, isoleucina 
e lisina. Tal propriedade faz delas um 
complemento nutricional para pessoas 
em condições patológicas de depleção 
da musculatura.

De alto valor biológico, são solúveis 
em pH ácido, proporcionando rápido 
esvaziamento gástrico, e contém boa 
composição de BCAAs  (Branched- 
chain amino acids - aminoácidos de 
cadeia ramificada), o que explica o 
grande interesse no uso em dietas onde 
há necessidade do aporte de proteínas 
de alto valor nutricional.

As proteínas do soro de leite são 
altamente digeríveis e rapidamente 
absorvidas pelo organismo, estimulan-
do a síntese de proteínas sanguíneas 
e teciduais a tal ponto que alguns 
pesquisadores classificam essas proteí-
nas como proteínas de metabolização 
rápida “fast metabolizing proteins”, 
adequadas para situações de estresses 
metabólicos onde a reposição de proteí-
nas no organismo se torna emergencial.

Nos últimos anos tem-se verificado 
um avanço importante da nutrição 

esportiva, com base em princípios fi-
siológicos e bioquímicos, permitindo 
elaborar plano de  alimentação especial 
para promover melhor saúde e otimizar 
os benefícios do treinamento. Sabe-se 
que os aminoácidos e os peptídeos, 
como precursores da síntese proteica, 
exercem papel fundamental no orga-
nismo e têm especificidades que devem 
ser consideradas na nutrição esportiva.

O exercício físico, em geral, requer 
um maior aporte proteico, o que se deve 
a uma maior utilização de aminoácidos 
como fonte energética no metabolismo. 
Na atividade física, a 
diminuição da dispo-
nibilidade de aminoá-
cidos pode limitar o 
efeito estimulatório da 
insulina sobre a síntese 
tecidual de proteínas.

Estudos científi-
cos mostram que o 
consumo de proteínas 
de soro de leite pode 
trazer muitos bene-
fícios, por isso, ele é 
um suplemento muito 
utilizado pelos adeptos 
da prática esportiva. 
Entre os benefícios 
estão a reparação e 
construção de tecidos, 
inclusive, o tecido mus-

cular, aumento de força, mas também a 
produção hormonal e o fortalecimento 
do sistema imunológico. 

Para separar as proteínas do leite 
podem ser utilizados diferentes proces-
sos químicos e através desses é possível 
obter diversos tipos de soro do leite. 
Esses tipos não apresentam diferenças 
nutricionais do ponto de vista do perfil 
de aminoácidos, mas apenas apresentam 
uma diferença no nível de concentração 
proteica. 

Através desses procedimentos são 
fabricadas as proteínas Concentradas, 
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BENEFÍCIOS DA 
PROTEÍNA DO SORO 

DO LEITE
H á alguns anos as pessoas estão 

mais preocupadas em ter uma vida 
mais saudável, alimentação balanceada, 
qualidade de vida e pratica de esportes 
são aliados para a boa saúde.

Com o número de academias cres-
cendo significativamente no Brasil, com 
mais de 30 mil academias, o mercado de 
nutrição esportiva veem ganhando espaço.

As proteínas providas do soro do leite 
são as grandes estrelas desse tipo de 
consumidor, pois reestruturam os mús-
culos após as atividades, proporcionam 
ganho de massa muscular, entre outros 
benefícios.

grau, as proteínas são consumidas pela 
demanda de esforço físico.

Outro benefício do consumo de pro-
teína do soro do leite está associado com 
o funcionamento gastrointestinal, onde 
alguns peptídeos das proteínas podem 
prevenir o crescimento e proliferação 
de microorganismos patogênicos e 
indesejáveis, além de alguns peptídeos 
apresentarem função probiótica, que 
impulsiona a função imune, promove 
a boa digestão e aumenta a resistência 
contra infecções.

No passado, o soro do leite era visto 
como vilão da indústria de queijos por 
ser um subproduto descartado, que 
exigia tratamento de águas residuárias 
severos e de alto custo para eliminá-lo.

A tendência é que cada vez mais 
países invistam em tecnologias no in-
tuito de transformar o soro do leite, um 
subproduto da indústria de queijos, em 
proteínas do soro do leite, tornando-o 
um negócio rentável e com alto valor 
agregado e nutricional, com grande 
potencial tecnológico em diversas apli-
cações de alimentos e bebidas, trazendo 
benefícios à saúde, além de reduzir os 
efeitos poluentes no meio ambiente.

* Damaris Domingues Barzotti é 
engenheira de alimentos.

Indústria Química Anastácio S.A.
Tel.: (11) 2133-6600

www.quimicanastacio.com.br

Esse tipo de proteína é mais 
conhecida quando se fala de aplicação 
na nutrição esportiva para pessoas ati-
vas. Pessoas que engajam estilo de vida 
saudável e ativo, procuram benefícios a 
partir da dieta de suplementos nutricio-
nais que proporcionem bem-estar físico.

Sabe-se que a atividade física gera 
um estresse no metabolismo em relação 
as mudanças fisiológicas que ocorrem 
durante o exercício, incluindo as libe-
rações de hormônios e, consequente-
mente, mudanças de disponibilidade 
de combustível. Os estoques de energia 
(carboidratos e gorduras) e, em algum 

PROTEÍNA DE 
SORO DE LEITE 

CONCENTRADA, 
ISOLADA E 

HIDROLISADA 
Proteínas de soro de leite, também 

denominadas de “Whey”, são  proteínas 
que  apresentam excelente composição 
de aminoácidos, com destaque para os 
essenciais, que os seres humanos não 
conseguem sintetizar. Contém eleva-
das concentrações dos aminoácidos 
triptofano, cisteína, leucina, isoleucina 
e lisina. Tal propriedade faz delas um 
complemento nutricional para pessoas 
em condições patológicas de depleção 
da musculatura.

De alto valor biológico, são solúveis 
em pH ácido, proporcionando rápido 
esvaziamento gástrico, e contém boa 
composição de BCAAs  (Branched- 
chain amino acids - aminoácidos de 
cadeia ramificada), o que explica o 
grande interesse no uso em dietas onde 
há necessidade do aporte de proteínas 
de alto valor nutricional.

As proteínas do soro de leite são 
altamente digeríveis e rapidamente 
absorvidas pelo organismo, estimulan-
do a síntese de proteínas sanguíneas 
e teciduais a tal ponto que alguns 
pesquisadores classificam essas proteí-
nas como proteínas de metabolização 
rápida “fast metabolizing proteins”, 
adequadas para situações de estresses 
metabólicos onde a reposição de proteí-
nas no organismo se torna emergencial.

Nos últimos anos tem-se verificado 
um avanço importante da nutrição 

esportiva, com base em princípios fi-
siológicos e bioquímicos, permitindo 
elaborar plano de  alimentação especial 
para promover melhor saúde e otimizar 
os benefícios do treinamento. Sabe-se 
que os aminoácidos e os peptídeos, 
como precursores da síntese proteica, 
exercem papel fundamental no orga-
nismo e têm especificidades que devem 
ser consideradas na nutrição esportiva.

O exercício físico, em geral, requer 
um maior aporte proteico, o que se deve 
a uma maior utilização de aminoácidos 
como fonte energética no metabolismo. 
Na atividade física, a 
diminuição da dispo-
nibilidade de aminoá-
cidos pode limitar o 
efeito estimulatório da 
insulina sobre a síntese 
tecidual de proteínas.

Estudos científi-
cos mostram que o 
consumo de proteínas 
de soro de leite pode 
trazer muitos bene-
fícios, por isso, ele é 
um suplemento muito 
utilizado pelos adeptos 
da prática esportiva. 
Entre os benefícios 
estão a reparação e 
construção de tecidos, 
inclusive, o tecido mus-

cular, aumento de força, mas também a 
produção hormonal e o fortalecimento 
do sistema imunológico. 

Para separar as proteínas do leite 
podem ser utilizados diferentes proces-
sos químicos e através desses é possível 
obter diversos tipos de soro do leite. 
Esses tipos não apresentam diferenças 
nutricionais do ponto de vista do perfil 
de aminoácidos, mas apenas apresentam 
uma diferença no nível de concentração 
proteica. 

Através desses procedimentos são 
fabricadas as proteínas Concentradas, 
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PROTEÍNA DE 
SORO DE LEITE 

CONCENTRADA, 
ISOLADA E 

HIDROLISADA 
Proteínas de soro de leite, também 

denominadas de “Whey”, são  proteínas 
que  apresentam excelente composição 
de aminoácidos, com destaque para os 
essenciais, que os seres humanos não 
conseguem sintetizar. Contém eleva-
das concentrações dos aminoácidos 
triptofano, cisteína, leucina, isoleucina 
e lisina. Tal propriedade faz delas um 
complemento nutricional para pessoas 
em condições patológicas de depleção 
da musculatura.

De alto valor biológico, são solúveis 
em pH ácido, proporcionando rápido 
esvaziamento gástrico, e contém boa 
composição de BCAAs  (Branched- 
chain amino acids - aminoácidos de 
cadeia ramificada), o que explica o 
grande interesse no uso em dietas onde 
há necessidade do aporte de proteínas 
de alto valor nutricional.

As proteínas do soro de leite são 
altamente digeríveis e rapidamente 
absorvidas pelo organismo, estimulan-
do a síntese de proteínas sanguíneas 
e teciduais a tal ponto que alguns 
pesquisadores classificam essas proteí-
nas como proteínas de metabolização 
rápida “fast metabolizing proteins”, 
adequadas para situações de estresses 
metabólicos onde a reposição de proteí-
nas no organismo se torna emergencial.

Nos últimos anos tem-se verificado 
um avanço importante da nutrição 

esportiva, com base em princípios fi-
siológicos e bioquímicos, permitindo 
elaborar plano de  alimentação especial 
para promover melhor saúde e otimizar 
os benefícios do treinamento. Sabe-se 
que os aminoácidos e os peptídeos, 
como precursores da síntese proteica, 
exercem papel fundamental no orga-
nismo e têm especificidades que devem 
ser consideradas na nutrição esportiva.

O exercício físico, em geral, requer 
um maior aporte proteico, o que se deve 
a uma maior utilização de aminoácidos 
como fonte energética no metabolismo. 
Na atividade física, a 
diminuição da dispo-
nibilidade de aminoá-
cidos pode limitar o 
efeito estimulatório da 
insulina sobre a síntese 
tecidual de proteínas.

Estudos científi-
cos mostram que o 
consumo de proteínas 
de soro de leite pode 
trazer muitos bene-
fícios, por isso, ele é 
um suplemento muito 
utilizado pelos adeptos 
da prática esportiva. 
Entre os benefícios 
estão a reparação e 
construção de tecidos, 
inclusive, o tecido mus-

cular, aumento de força, mas também a 
produção hormonal e o fortalecimento 
do sistema imunológico. 

Para separar as proteínas do leite 
podem ser utilizados diferentes proces-
sos químicos e através desses é possível 
obter diversos tipos de soro do leite. 
Esses tipos não apresentam diferenças 
nutricionais do ponto de vista do perfil 
de aminoácidos, mas apenas apresentam 
uma diferença no nível de concentração 
proteica. 

Através desses procedimentos são 
fabricadas as proteínas Concentradas, 
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Isoladas e Hidrolisadas. Para os atletas 
e os iniciantes da prática esportiva é 
comum surgir a dúvida de qual suple-
mento de proteína de soro de leite 
é ideal, levando em conta, os vários 
tipos existentes no mercado.  Podemos 
caracterizá-las da seguinte maneira:

PROTEÍNA DE SORO DE LEITE 
CONCENTRADA

A proteína de soro de leite con-
centrada não é considerada a proteína 
mais pura, por passar por um processo 
mínimo de filtragem durante o seu 
processamento. Ela contém lactose, 
gorduras, carboidratos e minerais. De-
vido ao processo mínimo de filtragem, 
conservam-se mais frações benéficas da 
proteína do soro. É recomendada para 
quem está em dieta de redução calórica 
e foco em ganho de massa muscular. 
Quanto ao valor, é mais econômica entre 
as demais.

Nessa linha, a Vogler destaca, do 
parceiro Arla Foods, a Lacprodan WPC 
80 e  a Lacprodan WPC 8011 na versão 
instantânea, proteínas produzidas a 
partir de soro de leite pelo processo de 
ultrafiltração e secagem por spray dry. 
De alto valor nutritivo, apresentam alta 
solubilidade na faixa de pH 2 - 10 e em 
concentrações de sais (menor que 20%), 
baixa viscosidade, além de propriedade 
emulsificante.

PROTEÍNA DE SORO DE LEITE 
ISOLADA

A proteína de soro de leite isolada 
concentrada apresenta praticamente 
100% de pureza. Para se obter esse tipo 
de proteína, o soro é passado por proces-
sos mais rígidos de filtração, onde é eli-
minado o colesterol, gorduras, lactose e 
hidratos de carbono, aumentando assim 
o nível de proteína. É considerada uma 
proteína completa, possui todos os ami-
noácidos necessários para uma dieta, é 
isenta de carboidratos (lactose), auxilia 
na definição e na construção muscular.

Nessa linha, a Vogler destaca, do 
parceiro Arla Foods, a Lacprodan 
DI-9224, proteína funcional isolada, 
ideal para fortificação em nutrição clí-
nica e esportiva. Apresenta alta estabili-
dade no aquecimento e forma soluções 

claras, o que a torna ideal para produtos 
pasteurizados e processados por UHT. 
Alta solubilidade, ideal para meios neu-
tros, sabor neutro e com baixo conteúdo 
de carboidrato, menor que 0,2%.

PROTEÍNA DE SORO DE LEITE 
HIDROLISADA

Tanto as proteínas concentradas 
quanto as isoladas podem ser hidroli-
sadas. O processo de hidrólise consiste 
na quebra das moléculas de proteínas 
em peptídeos menores por processos 
químicos ou enzimáticos, o que torna 
a absorção mais fácil e completa pelo 
organismo.

Nessa linha, a Vogler destaca, do par-
ceiro Arla Foods, as proteínas Lacprodan 
WPH DI 3071 e Lacprodan Hydro 365, 
ambas de alto valor nutricional. Adequa-
das para nutrição clínica e esportiva, 
formam soluções de baixa viscosidade 
e possuem alta estabilidade térmica. 
Com destaque para a Lacprodan Hydro 
365, nova geração de hidrolisados, que é 
composta de peptídeos de cadeia curta, 
alto conteúdo de di e tripeptídeos e de 
sabor neutro.

Estudos com ratos Wistar jovens, 
avaliaram dois tipos de dieta, proteína 
de soro isolada ou um hidrolisado (grau 
de hidrólise médio) resultante do mes-
mo isolado, submetidos a três condições 
experimentais: grupo sedentário, grupo 
treinado e grupo treinado à exaustão.  
Foram avaliados a evolução ponderal, 
tempo de exaustão, concentração de 
lactato sanguíneo, glicose, albumina 
e proteínas totais séricas, além de 
glicogênio e proteína muscular. Os 
resultados mais relevantes neste estudo 
mostraram que a proteína hidrolisada 
promoveu melhor desempenho físico 
nos animais treinados, evidenciado 
pela maior resistência à exaustão; o 
hidrolisado produziu redução do lacta-
to sanguíneo e apresentou vantagem 
significativa quanto à manutenção 
dos níveis de albumina e de proteínas 
séricas totais. Foi possível inferir, desta 
pesquisa, que o grupo de animais em 
dieta de hidrolisado de proteínas de 
soro tiveram melhor desempenho 
metabólico e foram significativamente 
mais resistentes à exaustão que os ratos 
que receberam a dieta com proteínas 

de soro íntegras (não hidrolisadas). 
Considerando que o exercício físico 
exaustivo causa depressão imunológica, 
produção de radicais livres e catabo-
lismo proteico e que as proteínas do 
soro de leite e seus hidrolisados agem 
estimulando o sistema imune (celular 
e humoral) através do estímulo linfo-
citário e produção de anticorpos; que 
várias proteínas do soro de leite e seus 
produtos metabólicos são antioxidantes 
e sequestrantes de radicais livres, que 
essas proteínas são rapidamente dige-
ridas e absorvidas e que a composição 
de aminoácidos das mesmas favorecem 
a síntese de proteínas musculares (ami-
noácidos de cadeias ramificadas) é de 
se esperar que sua ação seja altamente 
benéfica ao organismo humano e ani-
mal, antes, durante e após períodos de 
exercícios intensos e/ou prolongados.
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Isoladas e Hidrolisadas. Para os atletas 
e os iniciantes da prática esportiva é 
comum surgir a dúvida de qual suple-
mento de proteína de soro de leite 
é ideal, levando em conta, os vários 
tipos existentes no mercado.  Podemos 
caracterizá-las da seguinte maneira:

PROTEÍNA DE SORO DE LEITE 
CONCENTRADA

A proteína de soro de leite con-
centrada não é considerada a proteína 
mais pura, por passar por um processo 
mínimo de filtragem durante o seu 
processamento. Ela contém lactose, 
gorduras, carboidratos e minerais. De-
vido ao processo mínimo de filtragem, 
conservam-se mais frações benéficas da 
proteína do soro. É recomendada para 
quem está em dieta de redução calórica 
e foco em ganho de massa muscular. 
Quanto ao valor, é mais econômica entre 
as demais.

Nessa linha, a Vogler destaca, do 
parceiro Arla Foods, a Lacprodan WPC 
80 e  a Lacprodan WPC 8011 na versão 
instantânea, proteínas produzidas a 
partir de soro de leite pelo processo de 
ultrafiltração e secagem por spray dry. 
De alto valor nutritivo, apresentam alta 
solubilidade na faixa de pH 2 - 10 e em 
concentrações de sais (menor que 20%), 
baixa viscosidade, além de propriedade 
emulsificante.

PROTEÍNA DE SORO DE LEITE 
ISOLADA

A proteína de soro de leite isolada 
concentrada apresenta praticamente 
100% de pureza. Para se obter esse tipo 
de proteína, o soro é passado por proces-
sos mais rígidos de filtração, onde é eli-
minado o colesterol, gorduras, lactose e 
hidratos de carbono, aumentando assim 
o nível de proteína. É considerada uma 
proteína completa, possui todos os ami-
noácidos necessários para uma dieta, é 
isenta de carboidratos (lactose), auxilia 
na definição e na construção muscular.

Nessa linha, a Vogler destaca, do 
parceiro Arla Foods, a Lacprodan 
DI-9224, proteína funcional isolada, 
ideal para fortificação em nutrição clí-
nica e esportiva. Apresenta alta estabili-
dade no aquecimento e forma soluções 

claras, o que a torna ideal para produtos 
pasteurizados e processados por UHT. 
Alta solubilidade, ideal para meios neu-
tros, sabor neutro e com baixo conteúdo 
de carboidrato, menor que 0,2%.

PROTEÍNA DE SORO DE LEITE 
HIDROLISADA

Tanto as proteínas concentradas 
quanto as isoladas podem ser hidroli-
sadas. O processo de hidrólise consiste 
na quebra das moléculas de proteínas 
em peptídeos menores por processos 
químicos ou enzimáticos, o que torna 
a absorção mais fácil e completa pelo 
organismo.

Nessa linha, a Vogler destaca, do par-
ceiro Arla Foods, as proteínas Lacprodan 
WPH DI 3071 e Lacprodan Hydro 365, 
ambas de alto valor nutricional. Adequa-
das para nutrição clínica e esportiva, 
formam soluções de baixa viscosidade 
e possuem alta estabilidade térmica. 
Com destaque para a Lacprodan Hydro 
365, nova geração de hidrolisados, que é 
composta de peptídeos de cadeia curta, 
alto conteúdo de di e tripeptídeos e de 
sabor neutro.

Estudos com ratos Wistar jovens, 
avaliaram dois tipos de dieta, proteína 
de soro isolada ou um hidrolisado (grau 
de hidrólise médio) resultante do mes-
mo isolado, submetidos a três condições 
experimentais: grupo sedentário, grupo 
treinado e grupo treinado à exaustão.  
Foram avaliados a evolução ponderal, 
tempo de exaustão, concentração de 
lactato sanguíneo, glicose, albumina 
e proteínas totais séricas, além de 
glicogênio e proteína muscular. Os 
resultados mais relevantes neste estudo 
mostraram que a proteína hidrolisada 
promoveu melhor desempenho físico 
nos animais treinados, evidenciado 
pela maior resistência à exaustão; o 
hidrolisado produziu redução do lacta-
to sanguíneo e apresentou vantagem 
significativa quanto à manutenção 
dos níveis de albumina e de proteínas 
séricas totais. Foi possível inferir, desta 
pesquisa, que o grupo de animais em 
dieta de hidrolisado de proteínas de 
soro tiveram melhor desempenho 
metabólico e foram significativamente 
mais resistentes à exaustão que os ratos 
que receberam a dieta com proteínas 

de soro íntegras (não hidrolisadas). 
Considerando que o exercício físico 
exaustivo causa depressão imunológica, 
produção de radicais livres e catabo-
lismo proteico e que as proteínas do 
soro de leite e seus hidrolisados agem 
estimulando o sistema imune (celular 
e humoral) através do estímulo linfo-
citário e produção de anticorpos; que 
várias proteínas do soro de leite e seus 
produtos metabólicos são antioxidantes 
e sequestrantes de radicais livres, que 
essas proteínas são rapidamente dige-
ridas e absorvidas e que a composição 
de aminoácidos das mesmas favorecem 
a síntese de proteínas musculares (ami-
noácidos de cadeias ramificadas) é de 
se esperar que sua ação seja altamente 
benéfica ao organismo humano e ani-
mal, antes, durante e após períodos de 
exercícios intensos e/ou prolongados.
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