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Atualmente a obesidade é considerada um dos mais graves
problemas de saúde pública, devido a seu alarmante aumento
em todo o mundo, caracterizando-a como uma epidemia global.
O número de indivíduos adultos com excesso de peso corporal e
obesidade tem aumentado de forma acentuada. A obesidade
está associada a outras doenças crônicas não transmissíveis,
como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a resistência à
insulina, a hiperinsulinêmica, doenças coronarianas e
alterações no perfi l l ipídico, caracteriza a síndrome metabólica,
e a prevalência dessa síndrome vem crescendo em todo o
mundo.

Mudanças nos hábitos alimentares têm sido bastante estudadas
por representarem um dos fatores contribuintes para o
desenvolvimento da obesidade e da síndrome metabólica. Vale
ressaltar que a nutrição representa um elemento do estilo de
vida que pode ser controlado e modificado, podendo influenciar
diretamente a saúde.

A ocidentalização da alimentação é um dos fatores da transição
nutricional que se processa em todo o mundo, com um aumento
na disponibil idade de alimentos de elevado teor calórico, que
contribuem certamente para a epidemia da obesidade e
síndrome metabólica. O aumento em geral no consumo de
calorias está sendo visto como principal fator causante, e na
década de 1960 o governo americano tentou reduzir o aporte
calórico fazendo uma pirâmide alimentar em que reduzia o
nutriente mais calórico de todos: a gordura que tem 8 a 9
calorias por grama. Nesta pirâmide alimentar se colocou como
base alimentar os carboidratos, e agora se descobre como os
carboidratos são a caloria que faz mal.

Há um bom tempo, as indústrias alimentícias prezam pela
propaganda de seus produtos com o foco na quantidade de
calorias, estimulando a redução de gordura com a justif icativa
de redução calórica, sem, no entanto, se preocupar se a fonte
calórica substituta seria uma proteína ou um açúcar, como se
fossem iguais.
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Açúcares
Efeitos não conhecidos 



Hoje se sabe que nem todas as calorias são iguais, tanto nos
números efetivamente quanto na sua metabolização no corpo
humano. Proteínas e carboidratos, embora forneçam a mesma
quantidade de calorias (1 g = 4 kcal), atuam de forma
completamente diferente no corpo.

Carboidratos simples ou refinados (como açúcar refinado,
macarrão, massas, pão branco, bolos, etc.) não necessitam de
muita energia corporal para que sejam quebrados e
metabolizados. Dessa forma, a dieta com alto índice destas
substâncias não aumenta o gasto energético de repouso, afinal,
por que o corpo trabalharia a mais na digestão destes nutrientes
se estes são fáceis de serem metabolizados e logo se
transformam em glicose e são absorvidos pelo corpo?

As proteínas possuem estruturas bem mais complexas que os
carboidratos, dessa forma levam mais tempo e exigem mais
energia para serem digeridas. Imagine que um pedaço de pão já
se transforma em açúcar na boca pela ação da amilase na
saliva, enquanto que um pedaço de carne precisa ser mastigado
vigorosamente, ficará de 30 a 60 minutos no estômago sendo
“cozido” quimicamente pelo ácido gástrico, depois acabará de
ser quebrado pelas enzimas pancreáticas e intestinais para que
os aminoácidos sejam absorvidos.

Depois de absorvidos os aminoácidos podem se tornar estrutura
no corpo (serem incorporado às proteínas corporais) ou podem
virar fontes de energia. Assim, na falta de outra fonte de
energia (como os carboidratos): ocorre a conversão de
aminoácidos em glicose, através da gliconeogênese, que ocorre
no fígado. No final, para cada grama de proteína se gasta uma
caloria em sua digestão e metabolização até se tornar caloria.
Então 1 grama de proteína tem 4 calorias, mas no final das
contas o corpo gasta 1 caloria, f icando, de fato, apenas 3
calorias. Isso explica por que comer 1 grama de carboidrato é
muito diferente de comer 1 grama de proteína, em termos
calóricos.
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Os carboidratos são classificados conforme o
tipo de monossacarídeos (os menores açúcares)
e a sua quantidade, dividindo-se em quatro
grupos (Veja tabela 1). Os principais
carboidratos da nossa alimentação são os
monossacarídeos e os oligossacarídeos. 

Os monossacarídeos, ou açúcares simples, são
moléculas simples, sendo os mais comuns a
glicose (dextrose) e a frutose (levulose).

Já os oligossacarídeos são açúcares compostos
que, quando decompostos por uma reação
química chamada hidrólise, fornecem de duas a
dez unidades de monossacarídeos, incluindo-se
nesse grupo os dissacarídeos (sacarose e
lactose), os trissacarídeos, que não são
relevantes nesta explicação, e também os
polissacarídeos (amido e glicogênio), assim
como as fibras celulose e hemicelulose, que não
são digeridas por nossas enzimas digestivas.

WWW.DRALEILAGONZAGA.COM

Todos os
açúcares
são iguais?
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A sacarose é o famoso açúcar refinado que util izamos para
adoçar café e sucos, em preparações de bolos, doces e em
produtos industrializados. Atualmente, seu consumo é
extremamente alto no mundo – e o Brasil não foge à regra. Aqui
o consumo de açúcar está muito acima do limite máximo
recomendado de 10% das calorias. Os dados da Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF) do IBGE indicam que a
participação do açúcar adicionado na dieta dos brasileiros é de
16% das calorias, equivalente a 29 kg/habitante/ano – no
mundo, esse consumo pode chegar a 22 kg/habitante/ano6.

As bebidas com adição de açúcar (sucos, refrescos em pó e
refrigerantes) têm consumo elevado, especialmente entre os
adolescentes brasileiros, que ingerem o dobro da quantidade
registrada para adultos e idosos, segundo a POF de 2008-
2009, tendo como resultado o aumento da prevalência de
obesidade e doenças crônicas, especialmente nesta faixa etária. 

“Se uma pessoa consome a frutose contida em frutas e vegetais, não há problemas”



O açúcar da cana-de-açúcar, tão popular no Brasil, cujo nome
específico é sacarose, quando digerido, se transforma em
glicose e frutose. Já está estabelecido que o excesso de glicose
não é bom, mas o que alguns estudos estão demonstrando nos
últimos anos é que o excesso de frutose é muito pior.

A frutose é derivada do açúcar das frutas, da sacarose e do
xarope de milho, que contém frutose concentrada. Entretanto,
esse xarope com alta concentração de frutose e sabor muito
doce, bastante uti l izado pela indústria alimentícia, pode não ser
composto somente de frutose, mas de uma combinação quase
em partes iguais de glicose e frutose. A indústria passou a
adicionar cada vez mais frutose, por esta ser setenta por cento
mais doce que a sacarose, assim pode-se usar uma menor
quantidade com a mesma doçura final. Além disso, a frutose é
mais estável em soluções líquidas, como os refrigerantes,
justif icando seu uso disseminado nestes.

Outro fator do aumento do consumo de frutose é o hábito
disseminado de util izar o suco de fruta concentrado apenas, ao
invés de manter as fibras presentes na fruta – estas reduzem a
absorção da frutose. Hoje se sabe que liquidificar uma fruta
deixando a totalidade de seus componentes seria bem melhor
que centrifugar uma fruta, separando a água e a frutose do
restante de sua composição.

Se uma pessoa consome a frutose contida em frutas e vegetais,
não há problemas, uma vez que estes alimentos contêm
vitaminas, minerais e fibras que irão reduzir a absorção de
frutose ou, pelo menos, torná-la mais saudável. Antigamente as
pessoas consumiam 16 a 20 gramas de frutose por dia, em
grande parte pelo consumo de frutas frescas. A ocidentalização
da alimentação resultou em aumento significativo na frutose
adicionada à dieta, conduzindo ao consumo diário de 85 a 100
gramas por dia.

WWW.DRALEILAGONZAGA.COM

Frutose, o doce vilão
O perigo de se consumir em demasia



Frutose depois de passar pelo intestino é rapidamente levada
para o fígado para processamento. Aqui, tem dois destinos: ou é
transformada em glicose e uti l izada para energia por células
hepáticas, em seguida, armazenados como glicogênio hepático,
ou é transformada em ácidos graxos livres (gordura).
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Frutose X Glicose
O açúcar que é transformado em gordura

Se os seus níveis de glicogênio
hepático estão cheios, a frutose é

transformada em gordura

Ao contrário da glicose, frutose só pode ser metabolizada em
sua maior parte no fígado (pois só no fígado tem quantidades
suficientes da enzima frutoquinase), enquanto a glicose pode
ser passada para outros tecidos, como os músculos, e ser
util izada como fonte de energia por eles. Se você tem uma
grande quantidade de frutose em sua dieta, ele só tem um lugar
para ir: o seu fígado. Se os seus níveis de glicogênio hepático
estão cheios, o que acontece todos os momentos do dia, exceto
durante o jejum, a frutose é transformada em gordura! Para o
restante do corpo a frutose não é um açúcar de rápido
metabolismo como a glicose, mas sim um ácido graxo livre.

A partir do momento em que seu fígado não deseja armazenar
esta nova gordura, ele as manda para outras partes do seu
corpo; lugares que você não deseja, como o seu abdome ou
parte inferior das costas. Agora você pode ver porque muita
frutose em sua dieta pode ser uma das maiores razões para o
aumento da obesidade ou dificuldade em emagrecer.



Quando consumida adequadamente, o organismo consegue dar
conta dessa quantidade de ácidos graxos produzidos. No
entanto, o consumo excessivo de frutose advindo de produtos
industrializados (sucos de caixinha, refrigerantes, geleias,
doces, balas, gomas, bolos...) pode ter um papel importante no
desenvolvimento de esteatose hepática (acúmulo de gordura no
fígado) e dislipidemia. Nos dias atuais é muito comum encontrar
nos pacientes com sobrepeso, obesos ou diabéticos a esteatose
hepática instalada. Em alguns casos, esses pacientes podem
apresentar uma inflamação nas células do fígado associada à
esteatose já presente, causando a esteatohepatite não alcoólica
que, se não controlada, pode evoluir para a cirrose hepática,
condição que causa insuficiência das atividades do fígado ou
até mesmo sua falência. A prevalência da esteatose hepática
vem aumentando no mundo todo. Ocorre de 11% a 46% da
população em geral, índice que sobe para 57,5% a 74,5% em
obesos e 21% a 78% em diabéticos, sendo mais comum nos
homens do que em mulheres. Quando associada à obesidade
com diabetes a porcentagem pode ir a 100% de esteatose
moderada, 50% de esteatohepatite e 19% de cirrose.
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Frutose X Esteatose Hepática
Complicações hepáticas causadas pelo excesso do açúcar

Fígado saudável (à esquerda) e figado gorduroso, com esteatose hepática (à direita)



Um recente estudo constatou que o consumo de frutose pode
gerar mudanças no cérebro que nos levem a comer em excesso.
Esse paralelo foi estabelecido entre as dietas atuais ricas em
frutose e o ganho de peso e resistência insulínica. Os autores
viram que a ingestão de frutose faz com que circule menores
níveis de hormônios da saciedade em comparação com a
glicose. “É possível que a frutose aumente o comportamento de
procura pelos alimentos e, consequentemente, sua ingestão”,
explica os autores do estudo publicado pelo Journal of the
Medical Association .

Neste estudo, vinte voluntários adultos e saudáveis com peso
normal, ingeriram uma bebida com 75 g de glicose ou frutose. A
glicose reduziu a ativação do hipotálamo, ínsula e do corpo
estriado, gerando saciedade e bem-estar. Após a ingestão de
frutose as respostas do cérebro foram diferentes, ou seja, a
frutose, além de não diminuir a atividade hipotalâmica,
estimulou-a temporariamente.

Os resultados sugerem que, quando o cérebro está exposto a
uma quantidade excessiva de frutose, caminhos neurológicos
envolvidos na regulação do apetite são alterados, promovendo
maior ingestão de alimentos. Concentrações muito elevadas de
frutose podem causar alterações cerebrais, isso porque a
frutose não necessita de insulina para ser absorvida e consegue
passar pela barreira hemato-encefálica – na sua cascata de
reações hepáticas ela pode alterar ainda a sinalização do
hormônio e desenvolver resistência insulínica. Mesmo que não
necessite de insulina, a frutose altera a sinalização do
hormônio, inclusive no cérebro.
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Frutose X Cérebro
O excesso de frutose funciona como uma

mensagem para comermos mais

Quando o cérebro está exposto a uma
quant idade excess iva de f ru tose,  caminhos

neuro lóg icos envolv idos na regulação
do apet i te  são a l terados,  promovendo

maior  ingestão de a l imentos



Outro aspecto maléfico do excesso
de frutose é que, como resíduo de
seu metabolismo, é produzido
ácido úrico. Sempre se atribuiu a
ingestão de proteínas como fonte
de ácidos úricos, no entanto, a
metabolização da frutose é pior.
Se o ácido úrico se depositar nas
articulações gerará a gota, doença
famosa relacionada não só à
alimentação, mas à falta de uma
enzima no metabolismo do ácido
úrico.

Estudos recentes mostram um
efeito mais perverso do ácido úrico
em quem não tem gota: o bloqueio
de uma enzima que é necessária
para a produção do óxido nítrico.
Óxido nítrico é o regulador natural
da pressão arterial, especialmente
importante para a dilatação total
das artérias. Assim, quando
reduzida sua quantidade, as
artérias não dilatam e causam
hipertensão.

O ácido úrico pode até ser usado
como um marcador do consumo de
frutose em pessoas não portadoras
de gota. Seu valor deveria ser no
máximo de 3,5 a 4 mg/dl no
sangue, se estiver maior indica
que a quantidade de frutose está
excessiva.
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Frutose X Hipertensão e Gota
Aumento de produção e ácido úrico

Cristais de ácido úrico acumulados em
articulação da base do dedão do pé.



A liberação de insulina e a inibição da secreção de glucagon
são reguladas pela glicose. As células β do pâncreas são os
mais importantes sensores de glicose do organismo. A insulina
e o glucagon se “revezam” com o intuito de manter o organismo
em equilíbrio quanto à formação e degradação de glicose e sua
util ização. Para que um hormônio não trabalhe mais ou esteja
em maiores níveis que o outro na circulação, o consumo
adequado de glicose é importante.

As nossas artérias são revestidas por um tecido chamado
“endotélio”. Nele são produzidas substâncias denominadas
mediadores que regulam o tônus vascular, ou seja, mantém a
integridade do endotélio. Alterações na produção desses
mediadores são muito comuns em doenças metabólicas como
obesidade, intolerância à glicose, hiperglicemia (diabetes
mellitus), pressão arterial elevada e dislipidemia. Em todas
essas condições ocorre resistência insulínica, ou seja, quando
os tecidos reduzem a capacidade ou não conseguem util izar a
glicose que está no sangue.

Sabe-se que a resistência à insulina pode estar presente no
organismo por vários anos antes de surgir alterações dos níveis
plasmáticos de glicose. Dessa forma, as pessoas com
resistência à insulina geralmente progridem de
“normoglicêmicas” (níveis normais de glicose) a intolerantes à
glicose e finalmente tornam-se diabéticos.
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Além do açúcar, a insulina
Influência na hipertensão arterial

Uma possibil idade para que ocorra a
resistência à insulina é que, na tentativa de
se sobrepor à resistência à insulina, o corpo
continua dando sinais para que a insulina
seja l iberada, o que causa excesso de
insulina no sangue e, consequentemente,
seus efeitos indesejados.



A insulina, cuja concentração está aumentada na obesidade,
junto com outros compostos atua sinergicamente e estimula
também a vasoconstrição, ou seja, a redução do tamanho dos
vasos. A insulina pode influenciar também na retenção de sódio
no corpo, estimulando o desenvolvimento da hipertensão
arterial.

A hiperinsulinemia pode ocasionar resistência insulínica,
hipertensão arterial ou diabetes. Os caminhos pelos quais essas
condições podem ocorrer são diversos e depende do tipo de
tecido que a insulina vai atuar. Isso porque a insulina atua em
muitos locais do corpo, daí a importância de que seus níveis na
circulação estejam adequados, pois, uma vez descompensados
tais tecidos reagem de diferentes formas, sendo um mais
resistente que o outro ou vice-versa. Por isso tornou-se
importante dosar a insulina em jejum como um marcador do
excesso de insulina no corpo, e assim prevenir a diabetes e
suas complicações.

O GH (hormônio do crescimento) é um importante hormônio que
estimula o disco epifisário e o periósteo durante a fase de
crescimento. É produzido até os vinte e um anos de idade.
Após, sua produção cai drasticamente. O GH é também
anabolizante, estimula a l ipólise (emagrecimento) e age de
forma reparadora dentro de nosso organismo. Quando o corpo
produz insulina, ela estimula a l ipogênese (formação de
gordura). Quanto mais açúcar é ingerido, mais insulina é
gerada, e, consequentemente, menos hormônio do crescimento
é produzido.

WWW.DRALEILAGONZAGA.COM

Pelo fato de nosso corpo produzir o
hormônio GH durante a noite, o consumo de
carboidratos poucas horas antes de dormir
não é adequado, pois este estimula a
produção de insulina, e esta, por sua vez,
inibe o processo de produção do GH. Esses
fatores podem prejudicar tanto o processo
de crescimento, quanto o emagrecimento,
além dos outros fatores já relacionados.



As bactérias que habitam nosso intestino, principalmente o
cólon, desempenham um papel fundamental na nossa saúde.
Normalmente, só damos atenção a ela quando desordens
intestinais muito graves acontecem, como, por exemplo, uma
diarreia. A nossa microbiota é a principal responsável para que
nosso sistema imunológico funcione adequadamente,
protegendo contra microrganismos patogênicos e estimulando a
produção de nutrientes importantes para o corpo humano.

A dieta ocidental rica em carboidratos refinados, açúcar e
frutose pode causar uma condição chamada disbiose intestinal.
Esses tipos de alimentos não proporcionam os nutrientes
essenciais para manutenção de uma microbiota saudável,
principalmente em crianças. Embora a situação seja invisível, a
disbiose intestinal causada pelo consumo de açúcar, por
exemplo, pode se manifestar como alergias (rinite e bronquite),
otites, amigdalites de repetição, doenças repetit ivas e
dificuldade de desenvolvimento.

Isso acontece porque esses alimentos servem de comida
também para as bactérias e os fungos patogênicos que estão no
intestino, que aproveitam a oportunidade para aumentar seu
número, se fortalecer e desenvolver doenças no homem – são
as chamadas bactérias e fungos oportunistas.

Entre os fungos intestinais, a Cândida sp é o maior exemplo da
influência danosa do açúcar sobre a flora intestinal. Os fungos
usam açúcar como fonte de energia, e na presença de grande
quantidade de açúcar no intestino, a Cândida se reproduz em
grande quantidade, podendo se exteriorizar como micose
perianal ou invadir a vagina e provocar a candidíase vaginal.
Clinicamente está comprovada a relação entre infecção fúngica
e aumento no desejo de doces, criando um círculo vicioso
catastrófico. 
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Açúcar X Flora Intestinal, a insulina
Influência na hipertensão arterial



Sintomas como falta de
estímulo e iniciativa,
pessimismo e doenças
como depressão, podem
ser resultado de uma
disbiose, em consequência
do consumo de farinhas e
açúcares, uma vez que a
maior parte da serotonina
(hormônio do bem-estar) do
organismo é produzida pelo
intestino.
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A insulina podeA insulina pode
influenciar tambéminfluenciar também

na retenção dena retenção de
sódio no corpo,sódio no corpo,
estimulando oestimulando o

desenvolvimento dadesenvolvimento da
hipertensão arterial.hipertensão arterial.



“Eu não como açúcar, adoço tudo com mel”. Esta afirmação
pareceria a solução mágica para o problema, mas o mel é o
alimento natural mais rico em frutose. Assim como o Agave,
estes alimentos são riquíssimos em frutose, e já vimos que esta
pode ser até pior que o açúcar se usada em excesso.

Substituir o uso de sucos de frutas pelo uso de frutas inteiras
parece ser a primeira solução óbvia. Dependendo do tipo de
fruta, esta terá mais ou menos frutose.

Parar o uso de refrigerantes e alimentos ricos em açúcar é
também óbvio. Cada vez mais se tem opções de alimentos sem
açúcar, ou com redução de seu conteúdo, que devem ser
buscados pelo bem de sua saúde.

Não cabe neste momento discutir os vários adoçantes no
mercado e sua polêmica, mas lembrar de que as opções
naturais, derivadas de frutas, são as melhores opções. A Stévia
é a mais consagrada e conhecida, mas a Taumatina (derivada
de um planta africana) e o Luo Han Guo (derivado de um melão
chinês) farão cada vez mais parte do cardápio de boas opções.
Os álcoois de frutas (maltit iol, eritritol, sorbitol...) estão
ganhando lugar cada vez maior por sua baixíssima carga
calórica.

O uso de carboidratos de baixo índice glicêmicos encontrados
nos legumes e sementes é a melhor opção alimentar. As fibras
prebióticas também são uma opção válida, como a polidextrose,
inulina.
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Como Substituir o Açúcar
Hábitos mais saudáveis
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Conheça o conteúdo de açúcares e de frutose existente em
alguns alimentos, pois a dose recomendada da ingestão de
frutose é de 25 g ao dia.

Fontes: ABESO, 2013 / TACO, 2008 / Mercola / USDA,
EUA / Ventura, E.E., et al. Obesity (2010)
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Manter bons hábitos nutricionais é a chave para a
longevidade saudável. Para ter uma vida mais longa e
saudável, a boa nutrição é essencial. Por isso, alimentar-
se adequadamente e complementar com uma boa
suplementação pode ser a chave do sucesso. Além disso,
é importante lembrar-se de fazer exames regulares e
contar com o auxíl io de profissionais habil itados.

Médica, com residência médica em anestesiologia na Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo. Atua na área de
anestesiologia para cirurgias de grande porte na cidade do
Recife há mais de vinte e cinco anos. Possui experiência
clínica em cardiologia, endocrinologia, neuroanestesia,
angiologia e urologia.   Pós-graduada em Master em
Fisiologia Humana, pelo grupo Longevidade Saudável,
Endocrinologia e Metabologia, Termografia e Termologia
Médica, Leila Gonzaga trabalha a medicina preventiva com
foco na saúde através da estimulação de novos hábitos
alimentares, exercícios físicos regulares e níveis hormonais
equilibrados. É referência como Centro de pesquisa na área
da Ozonioterapia (dores agudas e crônicas  e doenças raras)
e é prescritora do Cannabis Medicinal.
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Inaugurada em 2015, a Clínica de Longevidade e
Emagrecimento (CLEE) conta com uma equipe
multidisciplinar focada na saúde, bem-estar e satisfação do
paciente, visando sempre a segurança do mesmo.
Especializada em longevidade, emagrecimento, tratamento
de dores crônicas, doenças raras, apneia do sono, a clínica
conta com profissionais de diferentes especialidades na área
da saúde, como médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo
e fisioterapeutas.
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