
AÇÚCAR
 E HIDRATOS DE CARBONO

INCLUIR, PERCEBER
E AINDA ASSIM EMAGRECER



A nível nutricional, quando
nos referimos a “açúcares”,
referimo-nos normalmente
a hidratos de carbono.
Os hidratos de carbono,
são uma classe de nutrientes
obtidos através dos alimentos
que consumimos. Divididos
em dois subgrupos, simples
e complexos, são utilizados
pelo organismo com a
finalidade de obter energia,
considerando-se o principal
“combustível” das nossas células. 

Assim, compreendendo
o papel de relevo que os
açúcares detêm na nossa
alimentação, os mesmos
devem de modo geral
satisfazer entre 45% a 65%
das nossas necessidades
calóricas diárias. 

O QUE É
O AÇÚCAR?



QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS
HIDRATOS DE CARBONO SIMPLES
E OS COMPLEXOS?

Os hidratos de carbono simples são
formados por um reduzido número
de moléculas. Este tipo de hidratos
de carbono é digerido e absorvido
de forma mais rápida pelo nosso 
organismo.

São alguns exemplos de monossacáridos,
formados por apenas uma molécula:
    Glicose;
    Frutose;
    Galactose.

E de dissacáridos, formados por duas moléculas:
    Sacarose (glicose + frutose);
    Lactose (glicose + galactose);
    Maltose (glicose + glicose).

Devido ao facto de os açúcares simples serem mais rapidamente absorvidos, a sua
disponibilização às células é quase imediata. Caso as células não necessitem da energia
fornecida no momento, efetua-se o processo do seu armazenamento sob a forma de
gordura, que se for repetitivo, contribui para o aumento do peso corporal. Também pelo
facto de ser necessária a produção da hormona insulina para que o açúcar entre nas
nossas células, o seu consumo recorrente pode conduzir a uma resistência à ação desta
hormona, o que contribui para o armazenamento de gordura mais localizada na zona
abdominal e junto dos principais orgãos, e consequentemente para o desenvolvimento
de doenças cardiometabólicas (obesidade, hipertensão, diabetes – por sua vez, fatores
de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares).

Hidratos de carbono
Simples

Quanto aos hidratos de carbono
complexos, a sua estrutura conta
com um número mais elevado de
moléculas, sendo que a sua digestão
é mais exigente e demorada.

Temos por exemplo:
    Glicogénio;
    Amido;
    Celulose.

Hidratos de carbono
Complexos



Não necessariamente. Os açúcares simples podem surgir no nosso dia a dia de duas formas:

Açúcares adicionados e constituíntes de
produtos processados, sendo exemplo:
 
    A glicose e a frutose adicionadas a um
    vasto leque de produtos devido à sua
    elevada capacidade adoçante; 
    A galactose nos gelados, sobremesas,
    bolos e bolachas; 
    A sacarose em cereais de pequeno
    almoço, snacks e refrigerantes.

Açúcares naturalmente presentes nos
alimentos, como:
 
    A frutose e a sacarose encontradas
    no mel e na fruta;
    A galactose (molécula integrante da
    lactose) nos laticínios

DESTE MODO,
DEVEREI EVITAR OS AÇÚCARES
POR COMPLETO?



Substituir o consumo de
iogurtes açucarados pelo
consumo de iogurtes
naturais não açucarados
(adoçar esporadicamente
com fruta aos pedaços
ou um fio de mel);

Preferir o consumo
de açúcares complexos,
provenientes de alimentos
nutricionalmente ricos – vegetais,
tubérculos, raízes, leguminosas,
cereais, sementes e frutos
oleaginosos;

Limitar o consumo de
produtos processados
e snacks/doces a dias
festivos (como aniversários,
Páscoa e Natal);

    Inclui-se neste ponto a
    limitação do consumo
    de refrigerantes e sumos.
    A contabilização da ingestão
    de líquidos diária deve ser
    realizada com base no
    consumo de água;

Evitar a preparação regular
de bolos e sobremesas;

    Quando proceder a
    este tipo de confeção,
    substituir o açúcar branco
    por pasta de tâmaras, mel
    ou açúcar de côco (sempre
    em quantidades moderadas);
    Preferir o consumo de
    fruta após a refeição;

COMO POSSO ADEQUAR 
O MEU CONSUMO DE AÇÚCAR?
(TANTO SIMPLES, COMO COMPLEXO)

A alimentação varia sempre entre sujeitos, tendo em conta a sua individualidade bioquímica,
resposta à insulina, doenças existentes (ou em familiares – predisposição genética), crenças
e cultura e diversos outros fatores.
 
Algumas recomendações práticas são:

Diminuir gradualmente
o açúcar adicionado
ao café, chá e leite,
até habituar o paladar ao
seu consumo simples;



Ler os rótulos dos produtos para poder realizar as escolhas mais interessantes
e conscientes relativamente à sua saúde;

    Ter atenção aos açúcares simples “escondidos” na lista de ingredientes – frutose,
sacarose, dextrose, maltodextrina, melaço, mel, agave, glicose, maltose, lactose
açúcar invertido, glucose, geleia de ..., xarope de ...;

Comparar a declaração nutricional do produto em questão aos valores de referência:

Todas as recomendações, são no entanto gerais e cada caso deve ser avaliado para que a
adequação alimentar seja feita da forma mais individualizada e adaptada possível.

Fale connosco! Temos uma equipa de nutrição ao seu dispor.

E AINDA

3 OU INFERIORBAIXO

MÉDIO

ALTO ACIMA DE 17,5

3 – 17,5

1,5 OU INFERIOR

ACIMA DE 5

1,5 – 5

5 OU INFERIOR

ACIMA DE 22,5

5 – 22,5

0,3 OU INFERIOR

ACIMA DE 1,5

0,3 – 1,5

ALIMENTOS POR
100 GRAMAS

GORDURA GORDURA
SATURADA

(GRAMAS) (GRAMAS)(GRAMAS)

AÇÚCAR

(GRAMAS)

SAL

1,5 OU INFERIORBAIXO

MÉDIO

ALTO ACIMA DE 8,75

1,5 – 8,75

0,75 OU INFERIOR

ACIMA DE 2,5

0,75 – 2,5

2,5 OU INFERIOR

ACIMA DE 11,5

2,5 – 11,25

0,3 OU INFERIOR

ACIMA DE 0,75

0,3 – 0,75

BEBIDAS POR
100 GRAMAS

GORDURA GORDURA
SATURADA

(GRAMAS) (GRAMAS)(GRAMAS)

AÇÚCAR

(GRAMAS)

SAL



LEMONFIT
ESTEFÂNIA

LEMONFIT
PARQUE DAS NAÇÕES

LEMONFIT
PÓVOA DE SANTA IRIA

Rua D.Estefânia 177, 1000-239 Estefânia - Lisboa

 Av. da Peregrinação 2, 1990-382 Parque das Nações - Lisboa

Av. Casal da Serra 8, Póvoa de Santa Iria

CLUBES LEMONFIT

MUDAMOS VIDAS,
E QUEREMOS MUDAR A SUA


