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PORQUÊ POBRE EM HIDRATOS DE CARBONO
E RICA EM GORDURAS?

Para os nossos corpos funcionarem devidamente, a nossa dieta tem de incluir um forne-
cimento regular de energia de uma de três fontes: hidratos de carbono, gorduras ou pro-
teínas. Se restringimos um dos nutrientes desta mescla, mas quisermos manter a mesma 
aquisição de energia, temos de compensar essa falta aumentando o consumo de uma das 
outras fontes de energia.

Algumas dietas pobres em hidratos de carbono baseiam-se na substituição das calorias que 
faltam por proteínas — por isso pode comer mais carne, em vez de massa ou pão. A abun-
dância de carne tornou esta dieta atrativa para muita gente, especialmente os homens, 
pelo menos durante algum tempo. Mas existem algumas armadilhas que podem limitar 
os benefícios deste tipo de dieta; quando os aminoácidos que constituem as proteínas 
são decompostos, o corpo fabrica produtos intermédios que formam hidratos de carbono. 
O resultado final é que a ingestão de demasiada proteína aumenta indiretamente o forneci-
mento de hidratos de carbono. O consumo de muita proteína pode também exercer pressão 
sobre o equilíbrio dos ácidos-base do organismo.

MAIS GORDURA, MENOS PROTEÍNA
Se não substituirmos as calorias dos hidratos de carbono por proteínas, a única opção é a 
gordura. Numa dieta pobre em hidratos de carbono, o corpo queima mais os seus próprios 
depósitos de gordura, que é exatamente o efeito que desejamos se estivermos a tentar per-
der peso. Reduzir a ingestão de hidratos de carbono significa que as células musculares, em 
particular, queimam mais gordura para gerar energia. O coração, por exemplo, pode obter 
quase todas as suas necessidades energéticas a partir dos ácidos gordos.

Uma dieta cetogénica possui uma vantagem adicional sobre a dieta pobre em hidratos de 
carbono e rica em proteínas: ao aumentar a ingestão de gorduras ao mesmo tempo que limita 
os hidratos de carbono, o corpo é obrigado a produzir cetonas. Numa alimentação tradicio-
nal, estes químicos estão presentes no organismo apenas em pequeníssimas quantidades. 
Mas eles são um substituto eficaz para os hidratos de carbono e todas as células podem 
utilizar as cetonas como uma forma de combustível rápido.

Uma vez que geralmente temos uma reserva considerável de gordura no nosso corpo, é 
sempre possível que o nosso organismo produza cetonas. No entanto, as cetonas só são 
criadas quando o metabolismo do organismo passa a queimar gordura, particularmente no 
fígado. Assim que começamos a consumir quantidades significativas de hidratos de carbono, 
o nosso metabolismo muda novamente para a utilização da glucose; quando isto ocorre, 
começamos outra vez a criar armazenamento de gorduras e a cetose cessa. Reduzir o con-
sumo de hidratos de carbono a curto prazo não vai produzir um efeito a longo prazo, por isso 
o crucial para manter o seu peso ideal é reduzir constantemente os hidratos de carbono.

Décadas de avisos contra o consumo excessivo de gorduras deixaram certamente a sua 
marca. Muitos de nós que querem perder peso sentem que será contraproducente aumen-
tar a ingestão de gorduras. Mas esta dieta já ajudou imensa gente e irá ajudá-lo a si também.
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10 HIDRATOS DE CARBONO QUE ENGORDAM

Os hidratos de carbono são absolutamente essenciais para o nosso metabolismo. Mas em 
quantidades excessivas sobrecarregam os nossos níveis de açúcar e encorajam o corpo a 
acumular gordura. Para perder peso temos de abordar o consumo de hidratos de carbono.

O nosso metabolismo liberta insulina para controlar a concentração de açúcar no sangue, 
assegurando que existe sempre glucose suficiente na nossa corrente sanguínea, ao mesmo 
tempo que impede que se torne excessiva. Qualquer excesso de açúcar no sangue é rapida-
mente removido — os nossos músculos queimam esta glucose (e acumulam parte dela). Mas 
se continuarmos a abastecer o organismo com glucose, como no caso de uma refeição rica 
em hidratos de carbono, por exemplo, chegamos à situação que queremos evitar: o excesso de 
açúcar deixa de ser acumulado como hidratos de carbono e passa a ser convertido em gordura.

Muitas vezes, a comida que ingerimos não consiste apenas em hidratos de carbono, tam-
bém contém gordura. Neste caso, o nosso metabolismo possui glucose suficiente ao seu 
dispor e não necessita de utilizar a gordura que ingerimos como fonte de energia — e 
assim ela passa diretamente para as nossas reservas de gordura. Só quando os níveis de 
glucose na corrente sanguínea voltam ao normal é que o corpo pode utilizar esta gordura. 
No entanto, uma diminuição do açúcar no sangue vai enviar um sinal inconfundível ao 
nosso corpo de que precisamos de mais abastecimento: ficamos com fome. Se comermos 
mais hidratos de carbono, o nosso corpo utiliza-os primeiro e a gordura acumulada perma-
nece nos tecidos gordos. É um círculo vicioso que acaba por levar à obesidade. É claro que 
pode quebrar este círculo, recusando-se a ceder à fome, mas isto está longe de ser fácil. 
Ou então pode estimular o consumo de glicose através do exercício, mas, para perder peso 
eficazmente, a atividade física terá de suplementar um défice de calorias já existente.

A INSULINA COMO CONTROLADORA
A hormona da insulina desempenha um papel fundamental no controlo do metabolismo 
da glucose. Permite que a glucose seja absorvida pelas células nos músculos e no fígado e 
assegura que o processamento metabólico no nosso cérebro funcione corretamente. Sem-
pre que a glucose entra na circulação sanguínea, a seguir a uma refeição, o pâncreas liberta 
insulina para canalizar essa glucose para as nossas células e para inibir a queima de gordu-
ras. Depois de uma refeição rica em hidratos de carbono, o corpo produz muita insulina, que 
continua a atuar na corrente sanguínea mesmo ao fim de muitas horas. Isto significa que, se 
quisermos programar o nosso metabolismo para queimar gorduras, é crucial mantermos os 
níveis de insulina o mais baixos possível. Isto ajuda também a protegermos as nossas capa-
cidades. Se obrigarmos o nosso corpo a produzir constantemente muita insulina durante 
um tempo, o resultado pode ser uma resistência à insulina, em que o metabolismo mal 
reage, ou deixa completamente de reagir à insulina. Isto conduz à obesidade e à diabetes.

MENOS É MAIS
Em resumo: quanto menos hidratos de carbono comer, melhor! Na dieta PHCRG são neces-
sários apenas cerca de 50 g de hidratos de carbono por dia para ir ao encontro das exigên-
cias do cérebro. Quando estamos em repouso, o cérebro necessita apenas de uns 20% das 
calorias que consumimos — para 2000 calorias diárias, ficará em cerca de 400 calorias. Isto 
corresponde aproximadamente a 100 g de hidratos de carbono. Quando reprogramamos 
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o nosso sistema metabólico, a necessidade total de glucose (a quantidade mínima neces-
sária para as funções cerebrais) cai para cerca de 50 g, porque cerca de metade da energia 
de que o cérebro necessita pode ser indiretamente suprida através do processamento da 
gordura. Cada indivíduo diverge em termos de metabolismo e de necessidades energéticas, 
mas com o tempo irá descobrir quais são as suas necessidades mínimas.

NEM TODOS OS HIDRATOS DE CARBONO SÃO MAUS
Não se trata apenas da questão de quantos hidratos de carbono os alimentos contêm, 
mas também da velocidade com que cada um é convertido em glucose na corrente san-
guínea. Chama-se a isto o índice glicémico dos alimentos, que descreve a velocidade 
com que os hidratos de carbono de qualquer alimento são decompostos nos intestinos e 
canalizados para a corrente sanguínea.

As diretrizes são relativamente simples: produtos cerealíferos, batatas, arroz e açúcar estão 
proibidos ou só deverão ser consumidos em quantidades muito pequenas. Os hidratos 
de carbono deverão provir quase exclusivamente de legumes, saladas e um pouco de fruta 
— estas são as «boas» fontes de hidratos de carbono (ver página 12).

OS HIDRATOS DE CARBONO OCULTOS
Molhos já feitos, iogurtes e sumos contêm frequentemente hidratos de carbono onde 
menos se esperaria. São também encontrados em salsichas, almôndegas de compra, 
pratos de peixe e quaisquer produtos envolvidos por pão ralado. Até as leguminosas e 
a fruta doce contêm consideráveis quantidades. Se ingerir hidratos de carbono deverão 
idealmente provir de legumes e de fruta, em vez de cereais e batatas. Mas também deverá 
estar atento aos hidratos de carbono ocultos. As ostras, por exemplo — ao contrário de 
outros peixes —, têm uma percentagem relativamente alta de hidratos de carbono, cerca 
de 5%, assim como o alho e a cebola. Verifique sempre os rótulos dos alimentos proces-
sados: poderá ficar surpreendido ao ver de onde vêm os hidratos de carbono.

Tenha cuidado com alimentos já preparados como salada de ovo, temperos e molhos — 
muitas vezes é adicionado açúcar para aumentar o sabor. Quanto mais processado for o 
produto, maior a probabilidade de conter hidratos de carbono escondidos sob a forma de 
açúcar e de amido. Uma salada, muitas vezes considerada uma alternativa saudável, pode 
de facto tornar-se numa armadilha de calorias e de hidratos de carbono por causa do tem-
pero. Para se manter a salvo, prepare os molhos e os temperos e verifique os ingredientes 
quando comer em restaurantes. O ketchup tem uns enormes 25% de hidratos de carbono. 
Embora a fruta seja um componente importante na dieta PHCRG, tenha em mente que 
nem todos os frutos são iguais. As peras, por exemplo, têm 12% de hidratos de carbono, 
enquanto as bananas — as preferidas dos desportistas — possuem de facto 20%.

Os frutos secos constituem um snack rápido e fácil entre refeições. Sendo muito ricos em 
calorias, é importante prestar atenção às quantidades. As nozes de macadâmia são ótimas, 
ricas em gordura e baixas em hidratos de carbono, o que as torna numa ótima fonte de ener-
gia. A castanha-do-pará e as amêndoas são boas opções, mas algumas oleaginosas, como 
as nozes, devem ser consumidas em moderação, e outras, como o caju, totalmente evitadas.
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OS BONS HIDRATOS DE CARBONO

Se vai consumir hidratos de carbono, sempre que possível deverão provir de vegetais e da 
fruta. Aqui irá encontrar as fontes de hidratos de carbono que se adequam melhor a uma dieta 
cetogénica.

 FRUTA
Contém importantes vitaminas 
e minerais, essenciais numa 
dieta PHCRG. Fornecem-nos  
também outras substâncias 
saudáveis, como 
antioxidantes. É o caso,  
em particular, das variedades 
de fruta muito coloridas, 
como morangos, papaias 
e pêssegos. Um lembrete 
simples: quanto mais doce for 
a fruta, menos adequada será 
para esta dieta. Variedades 
mais antigas de maçãs ou 
de peras, que podem ser 
encontradas em mercados 
rurais, por exemplo, contêm 
habitualmente menos açúcar 
do que as variedades mais 
recentes, que foram cultivadas 
pelo seu alto teor de açúcar.  
O mesmo se aplica aos 
citrinos, como as toranjas  
e os limões. Assegure-se de  
que consome frutos que 
tenham sido processados 
o menos possível, porque 
muitas vezes o açúcar é 
acrescentado durante o 
processamento. A fruta 
congelada também é ótima, 
desde que tenha sido colhida 
completamente madura.  
Os frutos vermelhos 
congelados são uma adição 
particularmente benéfica ao 
menu e possuem um alto 
valor nutricional.

 VEGETAIS
Contêm muitas vitaminas, 
minerais e substâncias 
alcalinas que são 
particularmente importantes 
numa dieta cetogénica.  
A quantidade diária de 
hidratos de carbono deverá 
derivar predominantemente 
dos vegetais. Todos os 
tipos de alface, salada 
verde, pepinos, espinafres, 
tomates, espargos, 
brócolos, beringelas, 
curgetes, pimentos, cebolas 
e cogumelos podem ser 
comidos livremente. Aproveite 
a vantagem do alto conteúdo 
em gordura dos abacates e 
das azeitonas. Os vegetais 
congelados são uma 
alternativa saudável e prática 
aos produtos frescos. Seja 
mais restrito no que respeita 
aos vegetais tuberosos, como 
as batatas, batatas-doces, 
beterrabas e cenouras, porque 
estas plantas armazenam 
hidratos de carbono nas raízes  
e nos bolbos.

 LEGUMINOSAS
São uma boa fonte de 
proteínas de alta qualidade, 
mas as lentilhas e o  
grão-de-bico, em particular, 
contêm também muitos 
hidratos de carbono. Se as 
leguminosas estiverem no 
menu, deverá preferivelmente 
ficar-se pelas ervilhas e pelos 
feijões, que são mais pobres  
em hidratos de carbono do 
que as outras leguminosas.

 FARINHAS 
ALTERNATIVAS
Podem substituir ingredientes 
ricos em hidratos de carbono 
como o açúcar, as batatas, 
o arroz e os cereais, que 
são menos adequados à 
dieta cetogénica. A farinha 
de amêndoa é uma ótima 
substituta da farinha de 
cereais, que contém apenas 
6 g de hidratos de carbono por 
cada 100 g. Pode usá-la com 
adoçantes em pães e bolos, 
no entanto irá descobrir que  
o seu apetite por coisas doces 
irá diminuir gradualmente 
com o tempo. Outras farinhas 
de oleaginosas, como de 
linhaça moída, de sementes 
de abóbora ou de pinhão, são 
também boas alternativas às 
farinhas de cereais.
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COMA PROTEÍNAS COM MODERAÇÃO

É tentador compensar as calorias poupadas nos hidratos de carbono sob a forma de gran-
des porções de carne, peixe ou queijo. Mas isto resulta num consumo de proteínas muito 
mais alto do que  (cerca de) 1 g por quilograma de peso corporal necessário diariamente. 
Numa dieta pobre em hidratos de carbono, o limite máximo deverá ser cerca de 2 g por 
quilo de peso corporal. E isto pode ser atingido num instante: para alguém que pese 
75 quilos dará cerca de uns 150 g de proteína. Quando expressado em calorias, corres-
ponde aproximadamente a 600 por dia.

O LADO SOMBRIO DAS PROTEÍNAS
As proteínas são compostas por componentes individuais conhecidos como aminoáci-
dos. Precisamos de aminoácidos como combustível e como material de construção para 
os nossos músculos, por exemplo. Os aminoácidos contêm certos elementos químicos, 
especialmente nitrogénio e enxofre, que têm de ser excretados pelos rins porque não con-
seguimos converter tudo em proteína endógena (a que assegura que as células funcionam 
corretamente). É por isto que o excesso de ingestão de proteínas esforça os rins. Uma 
dieta baseada exclusivamente em proteínas é de facto impossível a longo prazo, porque 
os nossos rins possuem uma capacidade limitada para eliminar nitrogénio.

O enxofre contido nas proteínas coloca problemas adicionais. O enxofre só pode ser elimi-
nado do corpo pelos rins, sob a forma de ácido sulfúrico. Quantidades excessivas de ácido 
sulfúrico podem contribuir para uma hiperacidez nefasta no organismo. Por volta dos 30 
anos, a capacidade excretora dos nossos rins torna-se mais limitada e sobrevém uma 
redução inevitável na capacidade dos rins de aproximadamente 1% por cada ano de vida.

Devido a este declínio contínuo da função renal, as pessoas mais velhas podem ser par-
ticularmente afetadas pelo excesso de acidez e pelas suas consequências negativas. 
O corpo tenta compensar qualquer hiperacidez libertando cada vez mais componentes 
alcalinos da estrutura óssea. Infelizmente, isto resulta também na perda do cálcio vital 
aos ossos; o risco de osteoporose aumenta e os ossos tornam-se menos estáveis. Uma 
exposição à acidez pode resultar igualmente em alterações dolorosas no tecido conjun-
tivo. As cetonas são também ácidas, o que significa que o objetivo deverá ser manter no 
mínimo a quantidade de ácido adicional que for produzido.

Por esta razão, uma dieta cetogénica com grandes quantidades de proteínas não é aconse-
lhada. Existe também uma outra razão importante: alguns dos aminoácidos que formam as 
proteínas podem ser convertidos em glucose. A proporção destes aminoácidos é a mesma 
em todos os alimentos que contêm proteínas, por isso estas especificamente não são pas-
síveis de evitar. Tal como os hidratos de carbono, os aminoácidos podem também despo-
letar uma reação da insulina — um efeito que queremos evitar.

Uma grande ingestão de proteínas é muitas vezes sinónimo de grandes níveis de con-
sumo de carne. Além da proteína animal, isto significa que são consumidas grandes 
quantidades de ácidos nucleicos, e quando estes são decompostos produzimos ácido 
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úrico. Isto pode conduzir a problemas quando nos convertemos a uma dieta cetogénica, 
porque as cetonas e o ácido úrico acabam por competir pelos mesmos sistemas excre-
tores dos rins, o que pode resultar em obstruções e inibir a excreção. Por isso, no início 
de uma dieta cetogénica, a concentração de ácido úrico no sangue pode aumentar. 
Se muita carne for consumida, o efeito é ainda mais exacerbado.

Apesar de o ácido úrico ser um importante antioxidante no sangue, e um aumento ser 
geralmente benéfico, não será esse o caso se já sofrer de gota, uma vez que a gota é 
causada por níveis elevados de ácido úrico. Se isto se lhe aplicar, por favor consulte o seu 
médico antes de fazer alguma alteração à dieta. Com uma ingestão normal de proteínas, 
a função renal ir-se-á adaptar ao fim de quatro a seis semanas e os níveis de ácido úrico 
normalizarão.

Um aumento de ingestão de proteínas é possível num regime pobre em hidratos de car-
bono, mas não ao ponto de ser necessário compensar o défice de calorias causado pela 
omissão dos açúcares. Só um maior consumo de gordura consegue fazer isso.

EMAGRECER COM GORDURA?
Parece óbvio, porque o objetivo original para perder peso era comer menos gordura. Afinal, 
1 g de gordura contém mais do dobro das calorias tanto dos hidratos de carbono como 
das proteínas. Reduzindo a gordura pode cortar significativamente mais calorias do que 
através da mesma quantidade de proteínas ou de hidratos de carbono. No entanto, sabe-
mos agora que a gordura é particularmente crucial para nos sentirmos saciados. A mesma 
quantidade de calorias sob a forma de hidratos de carbono é significativamente menos 
saciante do que sob a forma de gordura.

A gordura tem sido acusada há muito tempo de causar diversos problemas de saúde, 
especialmente as doenças cardíacas. Contudo, compreendemos agora que importantes 
pesquisas nesta área foram mal interpretadas. Durante muitas décadas, as pessoas ten-
taram reduzir valores elevados de colesterol (visto como a causa principal dos ataques 
cardíacos) reduzindo a ingestão de gordura. Os níveis de colesterol no sangue podem ser 
reduzidos desta maneira, mas isto também tem um impacto sobre o colesterol HDL, que 
agora vemos como benéfico à saúde. Com base nos conhecimentos atuais, uma dieta 
rica em gorduras e pobre em hidratos de carbono não constitui um risco em termos de 
doenças cardiovasculares. Se de facto reduz o risco geral será uma questão que exige 
mais pesquisas — mas os estudos científicos iniciais apontam realmente neste sentido.
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NEM TODAS AS GORDURAS SÃO IGUAIS

Nem é necessário dizer que o tipo de gordura que ingerimos é altamente importante — 
nem todas as gorduras são iguais. As próprias gorduras que durante tanto tempo foram 
estigmatizadas são as mais adequadas para a dieta cetogénica, graças ao seu estado 
metabólico especial. De cadeia longa, média ou curta? Saturadas ou insaturadas? Estes 
termos aparecem repetidamente associados às gorduras. Mas o que significam?

Em termos da sua composição química, os ácidos gordos são descritos conforme o 
comprimento das suas cadeias, por um lado, e a natureza das suas ligações, por outro. 
As gorduras com ligações únicas são descritas como saturadas, enquanto as que pos-
suem ligações duplas são categorizadas como gorduras insaturadas. As caraterísticas 
do comprimento das cadeias e das ligações não determinam apenas as particularidades 
químicas das gorduras — são também relevantes no que respeita ao valor nutricional. 
Um indicador do tipo de gordura com que estamos a lidar é a sua consistência: gorduras 
com uma maior proporção de ácidos gordos insaturados, de cadeia longa, são líquidos à 
temperatura ambiente; aquelas que possuem ácidos gordos saturados são sólidas.

ÁCIDOS GORDOS INSATURADOS
Os ácidos gordos insaturados são importantes para o nosso metabolismo e reconhecida-
mente benéficos para a saúde. Incluem os grupos de ácidos gordos ómega-3 e também 
os ácidos oleicos monoinsaturados (os quais existem em quantidades particularmente 
elevadas no azeite) e os ácidos linoleicos duplamente insaturados (especialmente prevale-
centes no óleo de açafroa e de grainha de uva). Os ácidos gordos ómega-3 possuem um 
impacto particularmente benéfico sobre a estrutura da membrana das células, podendo 
ser encontrados em peixe marinho oleoso. 

Outras fontes importantes de ácidos gordos ómega-3 são oferecidas pelo leite, produtos 
lácteos, carne, salsichas, bacon e outros produtos de animais que se alimentam em pas-
tagens naturais. Os ácidos gordos ómega-3 da erva encontram-se concentrados nestes 
alimentos. É por este motivo que a manteiga das vacas criadas em pastagens contém 
uma quantidade significativa destes ácidos gordos. Quanto ao azeite, é bom para a saúde 
devido aos seus elevados níveis de ácidos oleicos monoinsaturados.

Manter um bom equilíbrio na nossa dieta, com bastantes ácidos gordos ómega-3 e um 
mínimo de ácidos gordos ómega-6, conserva-nos saudáveis e protege-nos de problemas 
como as doenças cardiovasculares e a arteriosclerose. Mesmo depois de problemas como 
estes já se terem desenvolvido e de os seus sintomas associados, inflamação e dor, já 
serem manifestos (como no reumatismo, por exemplo), uma ingestão elevada de ómega-3, 
restringindo os ácidos gordos ómega-6, pode ter um impacto benéfico. Quantidades sufi-
cientes de ácidos gordos ómega-3 podem inibir significativamente a formação de deter-
minados mediadores da dor, conhecidos como as prostaglandinas.

16 NEM TODAS AS GORDURAS SÃO IGUAIS
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ÁCIDOS GORDOS SATURADOS
As gorduras adquiriram uma certa má fama com os ácidos gordos saturados, que são 
quimicamente estáveis e mal se alteram quando aquecidos. Afirma-se que estas gorduras 
têm um impacto negativo sobre os níveis de colesterol, mas com a dieta cetogénica estes 
efeitos são evitados e as gorduras são decompostas muito rapidamente para produzirem 
energia.

Assim, produtos animais com gorduras saturadas como a manteiga, a banha ou o bacon 
podem ser incluídos com segurança numa dieta cetogénica. As gorduras saturadas são 
raras no reino vegetal. Existem apenas duas variedades com uma elevada proporção de 
gorduras insaturadas, relevantes de uma perspetiva nutricional: o óleo de coco e o óleo de 
semente de palma (não confundir com o óleo de palma).

GORDURAS TCM
Os ácidos gordos de cadeia média, ou TCM, oferecem um benefício crucial para a dieta 
PHCRG: possuem uma capacidade excecional para serem absorvidos muito rapidamente 
no estômago e convertidos em cetonas no fígado. Estas gorduras permitem que a cetose 
desejada seja alcançada significativamente mais depressa do que com outras gorduras.

O óleo de coco virgem (preferivelmente biológico) é incomparável em termos de propor-
ção de TCM, com cerca de 50% de gorduras de cadeia média. Quanto às outras gorduras 
que habitualmente usamos, só a manteiga possui uma quantidade significativa de ácidos 
gordos de cadeia média (10%, aproximadamente). Infelizmente, o óleo de coco é muitas 
vezes classificado como nefasto, uma vez que contém predominantemente ácidos gordos 
saturados. Na verdade, sabemos atualmente que a gordura do coco não só é metabolizada 
muito rapidamente e possui um efeito cetogénico, como também traz uma série de outros 
benefícios para a saúde.

ÁCIDOS GORDOS ÓMEGA-6
As gorduras menos favoráveis são aquelas com uma proporção relativamente alta de ácidos 
gordos ómega-6, comparativamente aos ácidos gordos ómega-3. Deverá evitar completa-
mente óleos populares como os de açafroa, gérmen de trigo, semente de colza, soja e giras-
sol, já não falando em quaisquer margarinas produzidas com estes óleos. As gorduras trans, 
nocivas e artificiais, podem ser produzidas a partir destas fontes, especialmente se forem 
aquecidas: isto acontece durante a preparação da comida, quando o hidrogénio se adiciona 
a óleos líquidos vegetais para torná-los mais sólidos. Embora deva tentar incluir algumas 
gorduras transnaturais na sua dieta — encontradas nas carnes e nos produtos lácteos de 
animais criados em pastagem —, as variedades artificiais são nocivas para a saúde, estando 
associadas a um aumento do risco de doenças coronárias e colesterol.

NEM TODAS AS GORDURAS SÃO IGUAIS 17  
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AS GORDURAS BOAS

Os ácidos gordos ómega-3 e os TCM oferecem uma série de benefícios para a dieta cetogénica. Deverá 
dar-lhes prioridade quando selecionar as gorduras que vai comer. Faça dos produtos biológicos a sua 
primeira escolha como sendo a opção mais saudável.

 DE ANIMAIS DE 
PASTAGEM
Para todos os produtos 
animais, da carne ao leite, 
a proporção de ácidos 
gordos ómega-3 depende 
grandemente da alimentação 
do animal: os ácidos gordos 
benéficos da erva fresca 
concentram-se na carne e no 
leite. É por isso importante 
focarmo-nos em animais 
de pastagem ou que sejam 
alimentados a erva. A banha 
é ideal para fritar e o bacon 
fornece um sabor forte e 
irresistível, sendo ao mesmo 
tempo rico em ácidos gordos 
saudáveis. A manteiga e a 
nata são as únicas gorduras 
animais que contêm ácidos 
gordos de cadeia média 
que podem ser rapidamente 
convertidos em cetonas. 
Ambos têm um gosto suave 
e são muito versáteis, logo 
ideais intensificadores 
naturais do sabor.

 DE ANIMAIS 
MARINHOS
Peixes de mar ricos em 
gorduras, como a enguia,  
a cavala, a sardinha, o 
salmão e o arenque, são 
especialmente ricos em 
ácidos gordos ómega-3.  

Mais uma vez, a proporção 
destes ácidos gordos 
nutritivos depende do 
alimento que os animais 
ingerem. Uma alimentação 
específica, apropriada à 
espécie, pode ser usada para 
produzir níveis muito altos de 
ácidos gordos saudáveis.  
Ao contrário, o peixe de 
viveiro que não é alimentado 
tendo em mente as 
necessidades da espécie é 
relativamente pobre nestas 
substâncias. Quando adquirir 
peixe e marisco apanhado na 
natureza, assegure-se de que 
provém de pesca sustentável, 
conforme estará indicado 
no selo de aprovação da 
respetiva DRAP.

 DE ORIGEM 
VEGETAL
Duas caraterísticas 
distinguem um bom óleo 
vegetal: a proporção de 
ácidos gordos ómega-3 em 
relação aos ómega-6 e a 
proporção de TCM. Nos óleos 
de prensagem a frio, todos 
os componentes benéficos, 
como as vitaminas, são 
conservados. A par da banha, 
o óleo de coco virgem, de 
produção biológica, deverá 
ser a sua primeira escolha 

para fritar e cozinhar. O azeite 
é sobretudo usado para 
pratos frios ou para dar sabor, 
espargido sobre a comida. 
Com a sua alta percentagem 
de ácidos oleicos, regula o 
metabolismo das gorduras 
e reduz o nível das gorduras 
tóxicas.

O mesmo se aplica ao óleo 
de abacate: consiste em 
50% de ácidos oleicos. 
Este óleo acrescenta um 
elemento saboroso a receitas 
de legumes e cogumelos, 
a saladas e sopas. Os óleos 
de oleaginosas, feitos de 
noz, avelã e macadâmia, são 
igualmente adequados para 
pratos frios mas não  
para cozinhar. Estes óleos 
contêm uma combinação 
bem equilibrada de gorduras 
saudáveis. Apenas algumas 
gotas será o bastante para 
melhorar saladas, sopas e 
pratos de legumes. O sabor 
particular do óleo de linhaça 
também combina lindamente 
com estes pratos, mas não 
deverá ser aquecido. Uma 
proporção de 6:1 entre os 
ácidos gordos ómega-3 e 
ómega-6 é praticamente  
ideal para o metabolismo 
humano.
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20 CETONAS E CETOSE

A gordura é composta por uma base de glicerol, à qual se ligam três ácidos gordos. 
Quando a gordura é decomposta, estes ácidos são libertados e utilizados pelo nosso sis-
tema muscular para produzir energia. O componente que resta é o glicerol, a partir do qual 
se forma a glucose.

Se a ingestão de gordura for elevada, o organismo não consegue utilizar todos os ácidos 
gordos imediatamente. É por isso que transporta o excesso para o fígado, para ser conver-
tido nas chamadas cetonas. As cetonas são ácidos com uma caraterística particularmente 
pertinente: podem ser rapidamente absorvidas por todas as células — até pelo tecido ner-
voso e pelo cérebro. Não é este o caso das gorduras e dos ácidos gordos porque, devido 
à forma como são transportados, não conseguem atravessar a barreira do sangue para o 
cérebro.

A particularidade realmente especial a respeito dos ácidos cetónicos é o facto de as nos-
sas células nervosas poderem utilizá-los muito facilmente como fontes de energia, o que 
reduz a necessidade de glucose. Se houver cetonas suficientes ao dispor, cerca de 60% 
das necessidades energéticas do cérebro podem ser abastecidas desta forma. Isto produz 
também menos radicais livres, subprodutos potencialmente nocivos, do que a decompo-
sição da glucose (ver página 10).

Uma grande quantidade de gordura na nossa dieta ajuda a fomentar a função cerebral. 
Apenas algumas semanas de dieta cetogénica é quase sempre o suficiente para haver 
um fornecimento adequado de energia às nossas células (pelo menos para pessoas com 
depósitos de gordura pré-existentes). Uma vez que o nosso mecanismo da fome se move 
constantemente no sentido de acautelar qualquer potencial défice de energia, isto impede 
o despoletar do nosso sistema de alarme inato e a fome é facilmente evitada.

ACABAR COM OS HIDRATOS DE CARBONO
Para obter estes efeitos positivos é essencial reduzir radicalmente a ingestão de hidratos 
de carbono, ao mesmo tempo que aumenta a ingestão de gorduras. Só então se poderá 
atingir a concentração certa de cetonas no sangue. Numa dieta com uma elevada percen-
tagem de hidratos de carbono não há praticamente cetonas no sangue e o cérebro usa 
exclusivamente a glucose. Só quando os níveis de cetonas se eleva acima de um valor de 
1 mmol/litro (18 mg/dl) no sangue é que as cetonas são utilizadas desta forma. Este nível 
só será atingido se o consumo de hidratos de carbono for significativamente menor do 
que 100 g/dia, sendo o ideal apenas 50 g.

A chave para o sucesso na dieta PHCRG é atingir a cetose. Neste estado metabólico, as 
reservas de gordura são decompostas sem causar pontadas de fome. Desta maneira, o cére-
bro continua a ser abastecido com energia, mesmo quando os níveis de glucose diminuem.

O QUE ACONTECE DURANTE A CETOSE?
Qualquer falta de glucose, e em consequência qualquer défice de energia no cérebro, 
leva inevitavelmente a uma intensa sensação de fome. Habitualmente cedemos a estas 
pontadas de fome e o défice de energia necessário para perder peso nunca é alcançado.

CETONAS E CETOSE
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Mas se formos capazes de colocar o nosso organismo em cetose, o cérebro nunca sente 
esta potencial crise de energia e simplesmente não sentimos fome. A maior parte das pes-
soas pode passar alegremente apenas com duas refeições por dia. Um efeito secundário 
positivo deste processo é que a queima de cetonas resulta em menos radicais livres de 
oxigénio, que podem ser particularmente nocivos para as membranas celulares. A van-
tagem é que as cetonas fortalecem de facto os mecanismos de proteção contra o stress 
oxidante e têm um impacto desintoxicante sobre as espécies reativas de oxigénio.

CONCENTRAÇÃO DE CETONAS
Uma boa concentração de cetonas no sangue deverá ir de 1 a 3 mmol (18 a 54 mg/dl — 
ver diagrama na página 23). Embora seja possível medir as cetonas no sangue, é mais fácil 
usar um teste de urina, que pode trazer consigo, usando as tirinhas de testar cetonas que 
podemos encontrar nas farmácias. Quando iniciar a sua dieta cetogénica poderá verificar 
se a sua redução de hidratos de carbono está a ser suficiente para atingir a cetose.

MEDIR A CETOSE
Quando der início à dieta PHCRG meça os níveis de cetonas na sua urina todas as 
manhãs. A maneira mais fácil e menos dispendiosa de fazer isto é usar tirinhas de teste. 
Existem muitas marcas disponíveis em lojas de produtos naturais e online. Sempre que 
as comprar leia a bula do produto com atenção, mas estes são normalmente os melho-
res passos a seguir:

Recolha a urina num recipiente limpo e seco e mergulhe a tirinha o mais possível. Espere 
15 segundos, ou o tempo referido na marca que estiver a utilizar. Compare a cor da sua 
tirinha com a gama de cores que está impressa no frasco.

Qualquer cor diferente do bege original significa que existem cetonas na sua urina. Ao 
fim de alguns dias deverá notar um aumento da concentração de cetonas na urina. 
Quanto mais próxima a cor estiver de um roxo-escuro, mais cetonas existem no seu 
organismo. Geralmente, um nível constante de cetose a meio da tabela será o melhor 
para perder peso e sentir-se bem.

Incorporar óleo de coco na dieta, em particular, irá assegurar o aumento dos seus níveis 
de cetonas. Se isto não for evidente ao fim de uma semana precisará de examinar nova-
mente a sua dieta, procurando hidratos de carbono escondidos ou uma grande ingestão 
de proteínas. Nesse caso poderá precisar de restringir ainda mais o consumo de hidratos 
de carbono, para reprogramar o seu metabolismo.

Ao fim do plano de 28 dias deverá notar que a concentração de cetonas na sua urina 
reduziu. Isto não significa que a dieta PHCRG já não esteja a funcionar. Muito pelo con-
trário: isto indicia que o seu metabolismo se adaptou a decompor cetonas e que estas 
estão agora predominantemente a ser queimadas e já não são excretadas.
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CETOSE E DESEMPENHO
Se conseguir manter a cetose a longo prazo, o seu desempenho atlético irá também melho-
rar. As cetonas fornecem aos músculos um abastecimento de energia duradouro, o que 
signifi ca que pode evitar a temida quebra de energia. Esta abrupta falha de energia surge 
se houver uma queda repentina na concentração de glucose no sangue e cetonas insufi -
cientes para compensar o défi ce. A cetose assegura também um constante abastecimento 
de energia ao cérebro, melhorando a sua função e tornando a cetose altamente importante 
para quem sofrer de demência. Quando o metabolismo cerebral dos hidratos de carbono já 
não consegue funcionar adequadamente, através da insulina, as cetonas podem fornecer a 
energia necessária no seu lugar.

Concluiu-se recentemente que a doença de Alzheimer é também infl uenciada pelo mesmo 
mecanismo. Como a insulina no cérebro dos indivíduos afetados deixa de ser efi caz, os 
cientistas por vezes descrevem esta forma de demência como «diabetes tipo 3». Como 
sabemos, as cetonas fornecem ao cérebro uma fonte de energia alternativa e melhoram a 
função dos nervos. Estudos científi cos iniciais apontam para melhorias signifi cativas nos 
pacientes de demência sob uma dieta cetogénica.

NÃO CONFUNDA OS TERMOS
A cetose é muitas vezes confundida com a cetoacidose, uma doença metabólica poten-
cialmente mortal que se encontra nos diabéticos. As concentrações de cetonas encon-
tradas no sangue dos pacientes nesta situação são 10 vezes maiores do que na cetose, 
mas de modo algum estes níveis de concentração de cetonas serão alcançados somente 
através da dieta cetogénica.
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