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Tudo sobre a proteína
OS SUPLEMENTOS DE PROTEÍNA SÃO INGERIDOS PARA AUMENTO DA MASSA
MUSCULAR E PARA A RECUPERAÇÃO APÔS EXERCÍCIO INTENSO. ESCOLHA
A MELHOR PROTEÍNA PARA OS SEUS OBJETIVOS

Wheyprotein. O que é?
A proteína do soro dele te e uma

proteína de origem animal, que está

naturalmente presente no leite e

que "apresenta um elevado valor

bcOlógico. uma vez que tem na sua

constituição todos os amhoácidos
essenciais nas quantidaces neces-

sánas ao organismo. Para além disso,

apresenta uma elevada percentagem
de aminoácidosdc cadeia ramificada

íleucina. isoleucinaevaiina)", indica

a dra. Paula Ravasco, professora
auxiliar c nvestigadora principal do

Laborai ór iode Nutrição e Unidade de

Nutrição e Metabolismodo Instituto

de Medicina Molecular Foctldade
de Medinína da Universidade de

Lisboa. Esta proteína caracteriza-se

pela rápida digestão, "contribuindo

para um maior aumento dos níveis de

aminoácidos na correntesanguínea

após a ingestão- sendo oaumento
mais rápido, a sua presença na

corrente sanguínea também ornais

curta. Desta forma, a proteína do

soro do leito permite uma maior

disponibilidade deaminoácidos.

podendo contribuir para uma maior

síntese de proteína muscular

no período pós-treino", exolica.

Contudo, a el evada concentração de

aminoácidos promovida pela proteína
do soro do leite "pode igualmente
favorecer o aumení o da sua oxidação,

impedindo a manutenção da resposta
anabólica".

3 Tipos de proteína
imwwawirwin
Este tipo de proteína apresenta "uma

elevada concentração de proteínas

isoladaseconcentradasdosoro

do leite", refere Ana Isabel Almeida,

nutricionistaeinvestigadorado
Laboratóriode Nutrição eUnidadede

Nutriçãoe Metabolismo dolnstituto

de Medicina Molecular- Faculdade

de Medicina da Universidade de

Lisboa. Economicamente.a Whey
Concentrada é mais acessível

e pode ser consumida com água
ou leite. "Existematualmente

também fórmulas de whey que
estão comercialmentedisponíveis

com níveis inferiores ou mesmo
isentos de lactose, apresentando
uma absorção, saborepreço
diferentes", revela a investigadora.



A IV/ieyProta'nlsoiada"éumadas
formasmais puras de wheyprotein,

pois normalmente todas as outras

substâncias que não são proteínas,

sãoremovidasdo produto final",

indica Catarina Ferreira, nutricionista

e investigadora do Laboratóriode

Nutriçãoe Unidade de Nutríçãoe
Metabolismodolnstituto de Medicina

Molecular- Faculdade de Medicina da

Universidadede Lisboa. Atualmente,
existem várias formas de obter

a whey Isolada, com diversos tipos

defiltragens,desdeas mais simples,
ate às mais tecnológicas, potenciando

a qualidade do produto final.
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Durante o seu fabrico, "a proteína
do soro de leite hidrolisada sofre

um processode hidrólise, no qual

as cadeias de proteína são clivadas,

dando origomafragmentos de menor

tamanho", refere Inês Carretero.

nutricíomstaeinvcstigadorado
Laboratóriode Nutriçãoe Unidadede

Nutrição e Metabolismodo Instituto
de Medicina Molecular Faculdade de

Medicinada Universidade de Lisboa.

Desta forma, "os processos de digestão

eabsorçãodestetipode proteína
desoro do leite tendem a ser mais

rápidos", acrescenta.

O sabor é agradável?
1. A whey Concentrada comercializada

apresenta umavariedadede sabores:

morango, baunilha, chocolateeoutros.
2. Quando consumídajuntamentecom
leite, assemelha-se a um batido.

3. Dos trêstipos de whey existentes,

aooncentradaéaquepareceter
o sabor maisagradável, no entanto
deve escolherem função do seu gosto.

Proteína em estado puro
Para a maioria das pessoas, "a ingestão
dos macronutrientes, oomoas pro-

teínasprovenientesdosalimentos,

quandoconsumídoscorretamente
e nas porções recomendadas, são

suficientes para suprimirtodas as

necessidades proteicas diárias", diz

Ana Russo, investigadora do Labo-

ratório de Nutriçãoe Unidade de

Nutrição e Metabolismo do Instituto
de Mediei na Molecular. Assimsendo,

apostenasproteínasde alto valor

biológico, taiscomoofrango, peru,
pescada ou salmão.

Quanto mais proteína,
mais músculos?
Habitualmente, ossuplementos
de proteína, incluindo a proteína
do soro do leite, são ingeridos para
aumentada massa muscular e para
a recuperação após exercício intenso.

Em relaçãoao aumento da massa

muscular, "a ideia de quequanto
maior a ingestão em proteína, maior

oaumentoda massa muscular não

se encontra suportada pela evidência

científica. É certo que a ingestão
de proteína no período pós-exercício
estimula a síntese da proteína
muscular. Contudo, a sua ingestão
excessiva pode não contribuir para
oaumento da massa muscular, mas
antes para a sua oxidação em energia,
facto que não é desejável do ponto
de vista fisiológico ede performance

desportiva", alerta a dra. Paula
Ravasco.

Alimentos VS proteína
De acordo como Joint Position

StatementonNutrítionandAthletic

Performance do American College

ofSports Medicine ( ACSM) , os

suplementos de proteína não

apresentam maior eficácia que
os alimentos correntes, quando

fornecidaenergia suficiente para
o ganho de massa muscular "As

necessidadesestimadasem proteína

para indivíduos que realizem treino

de força e de resistência (1,2 g

a 1,7 g de proteína por qui lograma
de peso corporal, por dia) são

atingíveísatravésda alimentação
habitual, sem necessidade
de recorrer a suplementos de

proteína", recomenda a dra. Ana
Isabel Almeida. Para além disso,

"uma alimentação com excesso de

proteína tende a carecer de outros

macronutrientes, nomeadamente
hidratos de carbono, A ingestão
de hidratosé essencial para a repo-
siçãode glicogénío muscular, em

especialem indivíduos que realizem
exercício de resistência. Uma

ingestão insuficiente em hidratos

de carbono pode comprometer
a hipertrofia muscular, uma vez

que diminui acapacidade para
a realízaçãode exercício intenso

ea síntese proteica", complementa
a nutricionista Catarina Ferreira.


