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1. Sobre o Autor 

Meu nome é Caio, e decidi escrever esta parte na primeira pessoa mesmo, sem me fazer 

parecer uma celebridade ou alguém distante da sua realidade. Primeiro, queria lhe 

agradecer por confiar no meu trabalho e adquirir o meu livro. Tenho certeza de que se 

você tem sede de conhecimento assim como eu, gostará do conteúdo que preparei aqui.  

Eu sou uma pessoa comum, assim como você. Gosto de socializar, ver filmes, comer, e 

ler livros — nada fora do normal, não é mesmo?! Tenho 23 anos, e há seis anos minha 

vida tomou um rumo diferente. Em 2010, fiz um intercâmbio para a ilha de Bermudas; 

uma rocha no meio do atlântico (assim definida por alguns de seus habitantes). Lá, 

encontrei a minha paixão pelo esporte da musculação, ou fisiculturismo para ser mais 

específico. Depois de passar minha vida inteira 

treinando todos os diferentes tipos de 

esportes, eu me encontrei: foi na academia 

que consegui encontrar a minha verdadeira 

identidade. Esse intercâmbio mudou minha 

vida, de modo geral: eu aprendi a falar inglês 

e ser independente em um país onde a 

cultura e língua eram totalmente diferentes 

da minha. Por isso mudei muito, amadureci 

dez anos em um, e decidi correr atrás 

de algo que muita gente tem medo: 

meus sonhos.  

Em 2013, eu me mudei para Ohio 

para cursar o Ensino Superior e 

tentar competir no fisiculturismo. 

Eu sabia que nos Estados 

Unidos havia muito mais 

oportunidades no esporte, e já 



 
 

que eu havia acabado de me formar no Ensino Médio, qual seria o jeito mais fácil de me 

mudar para lá, senão como estudante? Depois de muito estudo e muitas provas, eu fui 

aceito nas Universidades escolhidas por mim e consegui algumas bolsas.  

No meu primeiro ano de faculdade, eu me preparei para a minha primeira competição de 

fisiculturismo natural (eu nem imaginava que isso existisse na época, mas fiquei muito 

feliz quando descobri que sim) e fiquei em quarto lugar em três categorias diferentes. 

Naquele mesmo dia, após conversar com os jurados e 

ouvir deles que se não fosse pelas minhas poses (muito 

malfeitas), eu teria conseguido ficar em primeiro ou 

segundo lugar, prometi voltar e surpreendê-los com a 

minha evolução no ano seguinte. Por ter sofrido um 

estresse nunca sentido antes, com uma dieta restritiva 

(em alimentos e horários), decidi mudar de treinador. Um 

ano depois, competi de novo e me consagrei campeão em 

todas as mesmas três categorias em que havia ficado em 

quarto lugar, um ano antes.  

Hoje eu sou atleta profissional natural pela NGA 

(National Gym Association) aqui nos EUA e formado 

em “Strength and Conditioning” (ou Força e 

Condicionamento, em português) pela Universidade 

de Findlay. Um curso voltado à área de fisiologia do 

esporte. Já li centenas, se não milhares de artigos 

(geralmente científicos) na internet e tenho uma enorme 

coleção de livros na área, os quais leio, releio, e estudo 

diariamente. Outro hobby meu é ouvir podcasts de experts 

na área, o que é outra fonte do meu conhecimento. Com o 

meu conhecimento adquirido de forma prática e teórica, 

criei um canal no Youtube no meio de 2014, e hoje já conto 

com mais de 350 mil inscritos. Criei também um blog 

(CoisasDeAtleta.com), para a publicação de artigos sobre 



 
 

treino, dieta, prevenção de lesões e tudo o que está relacionado ao mundo do esporte. 

Além disso, tenho um podcast chamado Brain Gains que conta com dezenas de milhares 

de acessos semanais aonde entrevisto experts da área e também transmito mais 

informações relacionadas a musculação e nutrição.  

Vi a necessidade de escrever esse livro depois de ser bombardeado todo os dias com 

perguntas básicas sobre suplementação em minhas redes sociais, mesmo depois de ter 

falado sobre o assunto diversas vezes. Outra razão é que vejo cada vez mais empresas 

anti-éticas criando expectativas irrealistas em seus consumidores e os deixando iludidos. 

Então depois de reunir grande parte das minhas pesquisas decidi compilar tudo de uma 

forma organizada em um livro. Espero que este livro enriqueça o seu conhecimento sobre 

o mundo da suplementação. Boa leitura!  

  



 
 

2. Introdução 

Eu lembro até hoje do meu primeiro pote de Whey (proteína do soro do leite), eu estava 

morando na ilha de Bermudas durante meu intercâmbio aos 16 anos e treinava em casa, 

fazendo inúmeras séries de flexões e abdominais. Eu não tinha nenhum conhecimento 

sobre nutrição ou musculação e naquela época esse tipo de informação era muito 

escassa. Eu tinha um amigo chamado Dylan, que era muito forte mas carregava uma 

boa quantidade de gordura ao mesmo tempo, ele era aquele típico marombeiro que só 

treinava supino e nunca chegava perto de uma gaiola de agachamento. Foi ele que me 

convidou a ir para uma academia de verdade e foi meu primeiro parceiro de treino, nós 

íamos todos os dias depois da escola para uma academia que era logo do outro lado da 

rua de onde estudávamos.  

Certo dia, conversando sobre treino, ele me perguntou se eu tomava proteína: 

- Proteína? o que é isso? - retruquei  

- É o que você toma pra ficar grande e forte! - disse ele 

Ele então me ofereceu um pote de whey que tinha para eu começar a tomar, e eu lembro 

que eu tomava aquilo com a maior das expectativas. Sempre ficava ansioso para 

terminar o treino e fazer o meu shake de proteína e ia correndo para o espelho ver se eu 

estava crescendo.  

Esse tipo de conversa pode parecer cômica de tão ignorante que é, mas infelizmente é 

algo que acontece todos os dias nas academias por aí afora. A falta de informação acaba 

criando ilusões na mente dos jovens que suplementos são milagrosos e sem eles você 

não terá resultados bons na academia. Entenda que essa conversa foi há 7 anos atrás, 

hoje temos uma quantidade gigantesca de informação a nosso dispor e as pessoas estão 

cada vez mais informadas sobre tal assunto. De qualquer forma ainda existe um 

marketing muito forte por parte da indústria de suplementos que acaba iludindo iniciantes 

na musculação, como eu fui com o pote de whey.  



 
 

 

Não me entenda mal, a proteína do soro do leite é uma ótima proteína e um ótimo 

suplemento. Mas ela nunca iria atender as minhas expectativas como um iniciante leigo 

sobre o assunto. O grande problema de muitos suplementos é que eles contêm 

ingredientes que podem gerar certos benefícios em certas quantidades. Antes de 

esclarecer isso vamos entender melhor o conceito de droga. Droga é definido como uma 

substância que têm efeitos fisiológicos quando ingerida ou introduzida no corpo, por essa 

definição toda comida é uma droga, e consequentemente todo suplemento pode ser 

considerado uma droga. Por isso que farmácias, que também são chamadas de 

drogarias vendem suplementos também. Mas calma, como eu disse, por essa definição 

até a comida é uma droga. O problema é que as pessoas associam drogas com álcool, 

cocaína, cannabis, etc. E isso gera uma concepção negativa da coisa. Para você ficar 

mais tranquilo e me entender melhor, vamos olhar para a água. A água tem diversos 

benefícios para o nosso corpo, cerca de 75% do seu cérebro é composto de água, seus 

músculos são 70% água, seus pulmões são cerca de 83% água, você é 75% água! 

Então, obviamente, a água terá milhares de benefícios para o funcionamento do nosso 

cérebro, pulmão e simplesmente todo o nosso corpo. A água é usada na digestão, fezes, 

urina e suor, então podemos dizer que ela é um desintoxicante natural. O aumento da 

ingestão de água irá aumentar a excreção de água, então eu posso assumir que ela é 

diurético natural também. Eu posso ir além, e te mostrar estudos como um publicado no 

Jornal de Nutrição Humana mostrando que a água ajuda no controle e redução do peso, 

ou seja, água emagrece[1]! Será? Bom, o estudo na verdade apenas mostrou que 

pessoas que bebem mais água bebem menos bebidas açucaradas que contém calorias, 

consequentemente elas consomem menos calorias e por isso controlam melhor o peso. 

Precisa de estudo pra isso? Acredito que seja um senso comum. Poderia continuar 

falando que quando você está bem hidratado você evita dores de cabeça, aumenta sua 

energia, melhora o seu sistema imune, e previne cãibras durante a prática de esportes. 

Note que esses benefícios são notados quando você sai de um estado de desidratação 

para um estado normal. E por último, sim, você pode morrer de overdose de água, pois 

isso interfere nos seus níveis de sais minerais e pode gerar problemas. Sei que você 



 
 

deve estar se perguntando o porquê de eu estar falando tanto sobre a água, logo te 

mostrarei os motivos. 

Acabei de criar um novo suplemento revolucionário 100% natural! Os benefícios dele 

são: 

Aumento da perda de peso;  

• Aumento de energia e desempenho nos treinos; 

• Auxilia no funcionamento do cérebro, músculos e pulmões; 

• Melhora do sistema imunológico; 

• Desintoxicante natural;  

• Previne cãibras e dores de cabeça.  

Parece muito bom pra ser verdade não é? E sabe o que têm em cada cápsula? Isso 

mesmo, água. E ainda posso colocar em letras maiúsculas: NUNCA EXCEDA A DOSE 

SUGERIDA (dessa maneira eu dou a impressão de que se trata de algo realmente 

potente e sério). Em nenhum momento eu menti sobre os benefícios da água, mas vamos 

analisar o problema do meu anúncio.  

Primeiro, que água em pílula é a mesma coisa que tomar água com conta gotas, não 

adianta nada. A dosagem é muito baixa para qualquer tipo de benefício ser visto. 

Segundo, que se você está bem hidratado, você não irá sentir metade dos benefícios 

que eu falei. E terceiro, que eu estou vendendo 60 gotas de água (vamos supor que o 

pote venha com 60 pílulas) a cem reais! E é exatamente isso que muitas empresas fazem 

com seus produtos, escolhem 3-4 vitaminas e minerais, colocam uma dosagem super 

baixa, vendem em cartela para parecer que é algum tipo de esteroide anabolizante 

“natural”, e colocam uma lista de 10 benefícios que parecem bons demais para serem 

verdade enquanto te roubam.  

 



 
 

Por isso, eu decidi escrever este livro aqui. Nele eu vou falar sobre os suplementos mais 

populares do mercado e discutir seus efeitos no corpo, se vale ou não a pena usar e qual 

tipo de pessoa se beneficiará melhor com eles. Não é todo mundo que vai precisar de 

certo suplemento, isso vai de acordo com o seu objetivo, genética e tipo de treinamento. 

Um atleta de endurance (resistência, como um maratonista) tem uma demanda por 

carboidratos muito mais alta que um atleta de hipertrofia, e por isso ele se beneficiará 

muito mais de suplementos fontes de carboidratos para gerar uma melhor resíntese de 

glicogênio entre treinos. Um atleta que quer perder gordura vai se beneficiar muito mais 

do uso de estimulantes como a ioimbina e cafeína do que um atleta que está na fase de 

ganho de peso. E claro, um indivíduo com deficiências em certos micronutrientes 

(vitaminas e minerais) vai se beneficiar muito mais da suplementação desses 

micronutrientes em específico do que uma pessoa saudável sem esse mesmo tipo de 

problema.  

Por último eu quero que você entenda que suplemento não faz milagre. E em 

circunstância alguma você deve se preocupar mais com sua suplementação do 

que com a sua dieta. Em um mundo ideal você não precisaria de suplementos se fizesse 

uma dieta adequada, é possível ter ótimos resultados sem o uso deles. Mas os 

suplementos podem te dar uma pequena vantagem em certas situações, principalmente 

na fase de perda de gordura (cutting), nessa fase o seu corpo está em um estado mais 

catabólico e mais suscetível a perda de massa magra e alguns suplementos podem 

ajudar a combater isso. Outros suplementos ajudam você a ficar mais concentrado, 

focado, dormir melhor, se sentir melhor, ter uma libido melhor, etc. Mas como dito antes, 

em um mundo ideal você conseguiria controlar tudo isso por meio de uma dieta 

balanceada a não ser que você tenha disfunções hormonais ou genéticas. O problema 

é que a dieta moderna envolve muitos alimentos industrializados que, muitas das vezes, 

perdem sua carga de micronutrientes e antioxidantes. Esses alimentos, às vezes, 

também contêm muitos compostos pró-inflamatórios. Além disso, no mundo moderno as 

pessoas têm cada vez menos tempo para cozinhar e acabam comendo mais desse tipo 

de alimento processado e perdendo controle da sua dieta. Os suplementos introduzem 

um nível de conveniência maior na dieta, o que é mais fácil? Cortar, temperar e cozinhar 

um pedaço de frango e depois lavar a louça ou beber um shake de proteína? Com 



 
 

certeza, a segunda opção. E por último, pode acabar saindo muito caro uma dieta ideal 

hoje em dia, buscar alimentos orgânicos e fontes de todos os micronutrientes pode ser 

difícil e custoso, comprar iogurte para usar como caseína por exemplo irá sair mais caro 

que comprar uma proteína do leite (80% caseína 20% whey). Mas lembre-se que na 

grande maioria das vezes os nutrientes presentes em alimentos são melhores absorvidos 

pelo nosso intestino, e que verduras e legumes contêm fibras e fitoquímicos, uma classe 

de nutrientes presente em plantas que não encontramos em suplementos.  

Então, tenha em mente que, antes de pensar em suplementar, você precisa ter a melhor 

dieta possível. Como o nome já diz o suplemento é para suplementar uma boa dieta, e 

não para consertar uma dieta ruim. Comprar suplementos sem antes de tudo 

estruturar uma dieta adequada é a mesma coisa que jogar dinheiro no lixo.  

  



 
 

3. Proteínas 

Como contei na introdução, o primeiro suplemento que tomei foi o whey, que em inglês 

significa “soro do leite”. Como eu, acredito que o primeiro contato de muitos de vocês 

com os suplementos também foi algum tipo de proteína em pó. O problema é que muita 

gente não entende o que é o whey por mais simples que seja. Perguntas do tipo: “whey 

emagrece?”, “posso tomar whey com X suplemento?”, “sou iniciante, posso tomar 

whey?”, “quantos quilos vou ganhar tomando whey?” são muito comuns e frequentes. E 

se você tem o entendimento básico sobre esse suplemento, você também deve querer 

rir desse tipo de pergunta. Mas não se preocupe, se você é do tipo de pessoa que 

ainda tem essas dúvidas, você está lendo o livro certo. Pelo suplemento de proteína 

ser como um alimento, eu irei me estender um pouco sobre a fisiologia da proteína no 

organismo e suas recomendações para cada tipo de pessoa, por isso, este será o 

capítulo mais extenso deste manual.  

Existem diversos tipos de suplementos de proteína, o whey é apenas um deles e existem 

três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. Existem outras proteínas que 

também vêm do leite como a caseína e a proteína isolada do leite. A última é muito 

confundida com o whey, mas a proteína isolada do leite se difere do whey por não ser 

do soro do leite, e sua composição é de 80% caseína e 20% whey.  

  



 
 

Outros suplementos de proteína são a albumina (proteína do ovo), proteína da carne e 

as opções vegetarianas como a proteína da soja, proteína da ervilha e proteína do arroz. 

Existem suplementos de aminoácidos como os BCAAs, glutamina e outros, que serão 

discutidos neste livro também, mas aqui quero discutir suplementos de proteínas 

completas.  

Os suplementos de proteína são simplesmente proteína, a mesma que você ingere por 

meio de alimentos. Como o nome mesmo já diz, cada uma é extraída de uma fonte de 

alimento diferente como ovo, leite, carne, soja, ervilha etc. E, por isso, cada um terá um 

perfil de aminoácidos diferente (aminoácidos são os “blocos de construção” da proteína), 

uma digestibilidade diferente, e tempo de absorção diferente. Então em grande parte 

eles são alimentos em pó e contém calorias do mesmo jeito que as proteínas que você 

come têm. Muita gente me pergunta se deve contabilizar as calorias dos suplementos, e 

sinceramente eu nunca entendi essa pergunta, acredito que as pessoas acham que 

calorias líquidas são invisíveis para o corpo de alguma maneira.  

Antes de começar a analisar os tipos de suplementos de proteína, queria brevemente 

falar sobre a proteína em si. Porque ela é tão famosa entre os praticantes de musculação 

e um suplemento tão popular?  

O nosso corpo tem a capacidade de sobreviver por longos períodos de tempo sem a 

ingestão de carboidratos ou gorduras, mas a falta de ingestão de proteína pode levar à 

perda de tecido, o que consequentemente pode levar a morte. Proteína vem da palavra 

“proteos”, que em Grego significa “o primeiro”, mostrando sua importância primária na 

nutrição humana. Cada proteína é formada a partir de uma cadeia de aminoácidos, e 

esses servem para diversas funções do nosso organismo. Existem 20 aminoácidos 

presentes nos alimentos sendo 8 deles essenciais para o nosso corpo, isso significa que 

o nosso corpo é incapaz de sintetizar esses aminoácidos e por isso devem ser ingeridos 

por meio da alimentação. Alguns deles não são considerados essenciais com a exceção 

de certas situações de estresse e trauma, um exemplo seria a glutamina. 

 



 
 

O que difere a proteína dos carboidratos e gordura é o nitrogênio contido nelas, e nós 

humanos não conseguimos obter nitrogênio através do ar atmosférico como as plantas, 

então a proteína irá suprir nossa demanda por nitrogênio e aminoácidos. A proteína tem 

um papel estrutural em nosso corpo, ou seja, serve para a construção e remodelação de 

novas substâncias e tecidos em nosso corpo, principalmente o tecido muscular. Nosso 

músculo é composto pelas proteínas actina, miosina e titina, que formam os filamentos 

responsáveis pela contração muscular. Apenas lembre-se que existem outros tipos de 

músculo no nosso corpo além do estriado esquelético que você usa na academia e para 

realizar movimentos durante a prática de outra atividade física. O músculo liso (não 

estriado) faz parte da bexiga e do intestino, por exemplo, e o músculo estriado cardíaco 

faz parte do seu coração.  

Hormônios como o HGH, insulina e IGF-1 também são feitos a partir de proteínas, mais 

especificamente, eles são peptídeos, que são formas livres de aminoácidos no corpo. As 

catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, são formadas a partir do aminoácido 

tirosina. A proteína também ajuda com o transporte de nutrientes, a albumina por 

exemplo é uma proteína transportadora localizada na corrente sanguínea, e um dos 

principais hormônios que ela se liga é a testosterona. Apesar de todas essas funções 

citadas, os suplementos de proteína são usados com o intuito de reparar as microlesões 

musculares causadas pelo treinamento resistido, e consequentemente o ganho e/ou 

manutenção de massa magra. Ela também tem aplicações na melhora do desempenho 

atlético durante os treinos.  

3.1. Avaliação da Qualidade de Proteínas 

É muito comum hoje em dia se ouvir falar em valor biológico das proteínas, e que você 

deve consumir proteínas de qualidade se quer ter bons resultados na academia. O 

grande problema é que as pessoas não sabem como avaliar a qualidade de uma 

proteína, e acreditam que apenas as de fonte animal são “boas” e as de fonte vegetais 

são “ruins”. A verdade é que todas as proteínas de fonte animal são consideradas 

completas porque têm todos os aminoácidos essenciais, já em algumas fontes vegetais 

faltam um ou dois aminoácidos essenciais, mas toda proteína irá ter um aminoácido 



 
 

limitante. As proteínas vegetais também têm uma digestibilidade menor quando 

comparadas as de fonte animais. O aminoácido limitante é o aminoácido contido em 

menor quantidade, e este limitará a função daquela proteína em nosso organismo. 

Outros fatores que definem a qualidade de uma proteína são a sua digestibilidade e 

biodisponibilidade. Existem vários métodos criados por cientistas para analisar a 

qualidade de cada fonte de proteína, e todos eles são diferentes. Então, um pode dizer 

que a proteína de maior qualidade é a do ovo enquanto outro diz que na verdade é a 

caseína, e as empresas tomam vantagem disso para fazer seu marketing. É importante 

lembrar que a qualidade da proteína é diretamente relacionada as necessidades 

fisiológicas do sujeito sendo estudado. A dieta e treino irão afetar como as proteínas são 

usadas no corpo, e cada atleta usa proteínas de jeitos diferentes dependendo da sua 

modalidade, por exemplo, atletas de endurance oxidam mais BCAAs e por isso podem 

ter uma demanda mais alta deles. Vamos discutir estes métodos abaixo.  

3.1.1. Pontuação Química: método fundamentado em avaliar a proteína 

baseado em seus níveis de aminoácidos essenciais (EAAs), para 

determinar isso uma proteína é selecionada como referência e as outras 

proteínas são avaliadas relativamente à selecionada. A proteína 

selecionada geralmente é a do ovo, mas ela vem sendo criticada por não 

ser completamente ideal para humanos. Como é um valor relativo, é 

possível ter valores acima de 100, Depende do aminoácido limitante para 

saber como a proteína será utilizada pelo corpo. Esse método também 

pode ser usado para comparar uma proteína dependendo da situação 

específica de um indivíduo. O maior problema deste método é não levar 

em consideração a digestibilidade da proteína. 

 

3.1.2. Valor Biológico (BV): provavelmente o mais usado. O BV da proteína é 

dado pela quantidade de nitrogênio retido no corpo dividido pela quantidade 

de nitrogênio absorvido daquela proteína.  



 
 

𝐵𝑉 =
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜
∗ 100  

Um BV de 100 indicaria a utilização completa da proteína. Para medir o BV 

primeiro os indivíduos passam por uma dieta de zero proteína, isso permite 

que os pesquisadores determinem o quanto de nitrogênio esta sendo 

perdido dentro de condições basais. O balanço de nitrogênio é imperfeito 

e não diz para onde a proteína está indo. Algo que pode alterar o BV é a 

ingestão calórica, uma maior ingestão calórica irá melhorar o balanço de 

nitrogênio desconsiderando a ingestão proteica. O treinamento é outro 

fator, um indivíduo que faz treinamento resistido iria ter uma retenção de 

nitrogênio maior. Outro problema é que o BV é relacionado a quantidade 

de proteína ingerida, e isso cria discrepâncias nos dados. Exemplo, o BV 

do leite é 100 quando ingerido 0,2 g/kg, mas cai para 70 quando ingerido a 

0,5 g/kg.  

 

Mas de qualquer modo quando ingerido em maiores quantidades com um 

BV menor a retenção de nitrogênio é maior. BV é irrelevante para atletas 

pois é medido em ingestões baixas de proteína mas ainda é um método 
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melhor que o NPU (Utilização Líquida de Proteínas). NPU compara a 

quantidade de nitrogênio retido com a quantidade ingerida enquanto o BV 

compara a quantidade retida com a quantidade que é realmente absorvida 

pelo intestino. 

3.1.3. Taxa de Eficiência Proteica (PER): o PER representa a quantidade total 

de peso ganho em gramas relativo a quantidade de proteína consumida em 

gramas. Por exemplo, um PER de 2,5 significaria que 2,5 gramas totais de 

peso foram ganhos por cada grama de proteína ingerida. Um PER maior 

de 2,7 é considerado uma proteína de alta qualidade. Esse método não é 

feito em humanos. Uma combinação de proteína animal (30%) com 

proteína vegetal (70%) gerou um PER maior do que as proteínas 

consumidas isoladamente.  

 

 

3.1.4. Índice de Amino Ácido Corrigido da Digestibilidade Proteica 

(PDCAAs): Em 1989, a Organização da Comida e Agricultura e a 

Organização Mundial da Saúde disseram que a qualidade da proteína 
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poderia ser determinada expressando o conteúdo do primeiro aminoácido 

essencial limitante da proteína testada com a porcentagem do conteúdo do 

mesmo aminoácido em um padrão de referência de aminoácidos 

essenciais [2]. Esse é o método mais novo que existe, e é sugerido como 

o ideal para humanos. PDCAAs mede o valor ideal do perfil de aminoácidos 

essenciais requerido para crianças entre 2-5 anos, e isso é ideal para 

adultos também. Esse método vai além, ele também leva em consideração 

a digestibilidade da proteína. Usando esse método, algumas proteínas que 

antes eram ditas como de baixa qualidade como a da soja, obtiveram uma 

melhor avaliação de qualidade. Por mais que seja o método mais aceito, 

existem limitações. Um problema é que o maior valor é 1,00, qualquer valor 

acima disso é arredondado para 1,00, e isso pode gerar uma representação 

ruim de algumas proteínas. Outro problema é que ainda existe uma 

estimação extrema para idosos. Por último, aminoácidos que chegam no 

cólon provavelmente não serão utilizados para a síntese proteica e a 

digestibilidade das proteínas é medida a partir de quanta proteína foi 

ingerida comparada a quanta foi excretada. Esse método também não leva 

em consideração o que chamamos de anti-nutrientes, como lectinas, e 

taninos presentes na soja e ervilha, que podem causar problemas com a 

absorção de alguns nutrientes.  
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*No caso acima, a metionina é o aminoácido essencial limitante. 

Vamos olhar para a tabela com um ranking de algumas proteínas de acordo com os 

métodos acima:  

Tipo de Proteína PER BV NPU PDCAAs 

Carne Vermelha 2,9 80 73 0,92 

Feijão Preto 0  0 0,75 

Caseína 2,5 77 76 1,00 

Ovo 3,9 100 94 1,00 

Leite 2,5 91 82 1,00 

Amendoim 1,8   0,52 

Soja 2,2 74 61 1,00 

Proteína do Trigo 0,8 64 67 0,25 

Whey 3,2 104 92 1,00 

Adaptado do: U.S Dairy Export Council, Reference Manual for U.S Whey Products 2nd Edition, 1999 and 

Sarwar, 1997, 
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3.2. Recomendações de Proteínas 

Antes de começar a analisar cada suplemento de proteína, eu quero, brevemente, falar 

sobre a recomendação diária de proteínas. A suplementação de proteínas ajuda a suprir 

a sua demanda diária por proteínas, e, por isso, suplementos não são obrigatórios para 

ter resultados, pois você pode suprir essa demanda por meio da alimentação. A nutrição 

adequada irá sempre anteceder a suplementação. De qualquer forma, os suplementos 

proteicos têm seus benefícios, principalmente pelo seu perfil de aminoácidos excelentes 

para um praticante de esportes.  

Como discutido antes, a proteína é essencial para o funcionamento do nosso organismo, 

principalmente para pessoas ativas e praticantes de musculação. Existe muita 

controvérsia na área de recomendação de proteínas e eu não pretendo me aprofundar 

muito nisso neste livro. Se você quer aprender a montar sua própria dieta e entender 

como encontrar a sua meta diária de macronutrientes (carboidrato, proteína e gordura) 

eu recomendo que você leia o meu livro “Dieta Flexível e Nutrição 2ª Edição”. 

(Lembrando que com o cupom MANUAL30 você ganha um desconto exclusivo de 30% 

como brinde por ter comprado este livro aqui.) 

O IDR (ingestão diária recomendada) para proteína é de 0,8g/kg, mas essa 

recomendação não foi feita para indivíduos ativos, e a quantidade de proteína ideal 

depende totalmente do contexto. Uma pessoa sedentária, um atleta de endurance e um 

atleta de hipertrofia terão recomendações totalmente diferentes de proteína.  

Uma das preocupações é que o alto consumo de proteína poderia causar problemas 

renais, mas esse não foi o caso de um estudo que analisou o efeito da alta proteína 

(2,8g/kg) nos rins em fisiculturistas [3]. Mas indivíduos com histórico de problemas renais 

devem evitar dietas altas em proteínas. O problema do alto consumo de proteína para 

atletas de endurance é que isso geraria um consumo menor dos outros nutrientes, como 

o carboidrato. 

https://pay.hotmart.com/P5449475G


 
 

Em dietas de perda de peso (cutting) o consumo de proteínas geralmente aumenta, isto 

se deve à característica que a proteína tem de aumentar a saciedade além do seu efeito 

térmico ser maior que o dos outros macronutrientes.  

Indivíduos obesos vão precisar de menos proteínas, em geral, comparados a indivíduos 

saudáveis. Isso acontece porque a recomendação é em g/kg e indivíduos obesos tem 

uma massa gorda muito maior e massa magra menor, necessitando de menos proteínas 

para manutenção da massa magra.  

Existem informações que sugerem que mulheres precisam de menos proteínas que 

homens por utilizá-las em menor quantidade durante o exercício [4]. Esse efeito é, 

provavelmente, mediado pelas diferenças em níveis hormonais, especialmente o 

estrogênio [5]. Também existem evidências de que as mulheres variam seu substrato de 

energia no treinamento aeróbico durante o ciclo menstrual [6]. As mulheres também têm 

cerca de 9x menos testosterona que os homens e por isso acabam sintetizando menos 

e necessitando menos.  

Segue a tabela de recomendações gerais de proteína de acordo com sexo e tipo de 

atleta:  

 

Tipo de Atleta Em Manutenção ou Bulking Em Dieta (Cutting) 

Homem/Hipertrofia 2,5-3,0 g/kg 3,0-3,3 g/kg 

Mulher/Hipertrofia 2,4-2,6 g/kg 2,6-3,0 g/kg 

Homem Endurance 1,7-2,0 g/kg 2,0-2,2 g/kg 

Mulher Endurance 1,3-1,6 g/kg 1,63-1,92 g/kg 

Exemplo prático a seguir: 



 
 

 

3.3. Proteínas do Soro do Leite 

Como dito antes, existem três tipos de proteínas do soro do leite ou “whey protein” no 

mercado, e você já deve ter ouvido falar das três: concentrada, isolada e hidrolisada. O 

que as difere é...  
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10. Apêndice I 
 Eu sinceramente espero que o livro tenha sido útil, e que você consiga os 

resultados desejados depois de aplicar o seu novo conhecimento obtido com ele. Se 

gostou do meu conteúdo aqui tenho certeza que você irá gosta do meu canal no 

YouTube e do meu Podcast. Lá você pode aprofundar o seu conhecimento e entender 

um pouco mais sobre o meu trabalho e me seguindo nas redes sociais, você também 

pode interagir comigo e tentar tirar suas dúvidas. Obrigado por confiar em meu trabalho 

e adquirir este livro. 

 

3.4. Minhas redes sociais: 

Instagram: @caiobotturapro 

Twitter: @botturacaio 

Facebook: facebook.com/botturacaio 

Youtube: youtube.com/caiobottura 

Padrim: padrim.com.br/caiobottura 

Apoia-se: apoia.se/BrainGains 

Blog: coisasdeatleta.com 

  

http://www.youtube.com/caiobottura
https://soundcloud.com/user-454153231
https://www.instagram.com/caiobotturapro/
http://facebook.com/botturacaio
http://facebook.com/botturacaio
http://youtube.com/caiobottura
http://padrim.com.br/caiobottura
https://apoia.se/braingains
http://coisasdeatleta.com/


 
 

Livros relacionados que eu recomendo: 

 

• “Natural Bodybuilding - O guia completo de treino” por Caio Bottura 

• “Dieta Flexível e Nutrição 2ª Edição” por Caio Bottura 

• “Fique Sarado” por Andy Morgan  

• “The Muscle and Strength Training Pyramid” por Eric Helms 

  

http://www.naturalbodybuilding.com.br/
https://go.hotmart.com/O4582452S
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