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Introdução
Olá, me chamo Jessica Souza, sou nutricionista, graduada pela Faculdades
Metropolitanas Unidas, e estou aqui para ajudar as pessoas a alcançar
seus objetivos de verdade. Minha missão é transformar a alimentação dos
meus pacientes sem modismo, sem radicalismo e com planos alimentares
que sintam prazer em seguir.

Acredito em estilo de vida, com mudança real. Sem dietas da moda ou
soluções momentâneas que prometem resultados incríveis em alguns dias
e que no fim não entregam em nada.

O que me motiva são pessoas interessadas, que vejam na alimentação uma
forma de mudança de vida, autoestima e saúde. Minha maior motivação é
escutar das pessoas que estão alcançando seus objetivos.

Neste e-book vou te ajudar a entender um pouco sobre o suplemento
mais usado no ramo fitness, o Whey Protein. Apesar de ser famoso, causa
muitas dúvidas na hora da compra.

Chega de ficar na mão do vendedor da loja de suplementos, ou no amigo
da academia, aqui vou te explicar quais os tipos, como escolher o melhor
para o seu objetivo e para o seu bolso. Vamos juntos alcançar objetivos!

Jessica Souza

Site: jsnutri.com.br

E-mail: jessica@jsnutri.com.br

Tel/WhatsApp:  (11) 9.5293-7905

Redes:

Guia de Suplementos Alimentares

https://www.facebook.com/JSnutri.com.br/
https://www.instagram.com/jsnutri/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511952937905&text=Ol%C3%A1 Jessica, gostaria de de de falar sobre o ebook O Guia do Whey Protein 
https://jsnutri.com.br/
mailto:jessica@jsnutri.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511952937905&text=Ol%C3%A1 Jessica, gostaria de de de falar sobre o ebook O Guia do Whey Protein 
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O que é o Whey Protein?

O Whey Protein é o um suplemento produzido pela extração das 
proteínas do soro do leite da vaca. O soro é extraído do leite, depois são 
retiradas as gorduras e carboidratos até deixar em sua composição 
apenas as proteínas puras, dependendo do produto final.

Ao término desse processo a composição do Whey Protein é de cerda de 
20% de proteínas e 80% de caseínas, garantindo assim um altíssimo 
valor biológico ao suplemento. E para simplificar quanto maior o valor 
biológico mais proteínas o corpo vai absorver. 

Para se ter uma ideia o Whey Protein tem um valor biológico entre 104 e 
159 pontos, vamos compará-lo ao Ovo, que é o alimento mais proteico 
da tabela de valor nutricional, e tem um valor de 100 pontos. Bastante 
não é mesmo?!

Além disso o Whey Protein possui um baixo teor de gorduras e 
carboidratos, o que faz dele um produto muito bom para diversos tipos 
de dietas e objetivos.

Guia de Suplementos Alimentares
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O Whey Protein possui um alto teor de aminoácidos 
essenciais (aqueles que nosso corpo não produz) de 
cadeia ramificada (BCAAs). Para você entender o 
que isso significa, imagina que seus músculos são 
uma casa, as proteínas são as paredes e os 
aminoácidos são os tijolos que a compõe, com isso 
em mente fica fácil de perceber este que é o maior 
beneficio do Whey Protein.

Ao ingerir, em pouco tempo estará disponível para 
ser utilizado pelo seu corpo, os tempos variam de 
acordo com o tipo de whey (vou explicar mais a 
frente).

Proporciona um aumento temporário dos níveis de 
aminoácidos no sangue e estimula a síntese proteica 
muscular. Isso significa que seu corpo irá gerar 
novas proteínas para serem usadas.

Entre muitos outros benefícios como:

• Alta digestibilidade;

• Maior resistência e recuperação muscular;

• Ganho de massa magra;

• Queima de gorduras;

• Fortalecimento do sistema imunológico;

• Preservação do tecido muscular;

• Energia para a prática de atividades físicas;

• Controle dos níveis hormonais no corpo.

Guia de Suplementos Alimentares
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IMPORTANTE
Então o Whey Protein é a solução para todos 

os meus problemas? A resposta é NÃO!!!

Lendo os seus benefícios parece que ele é um 
produto mágico que irá resolver todos os seus 
problemas, correto? E acredite, é isso que vão tentar 
te vender, não importa se você deseja ganhar 
músculos, emagrecer, ou melhorar a performance. 

Na verdade, O Whey Protein é uma proteína como 
qualquer outra, os benéficos dele é o mesmo de 
qualquer outra proteína animal, como carnes e ovos 
por exemplo.
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Por quê e quando usar o Whey 
Protein?

Ao lado eu reproduzo algumas queixas que ouço no 
consultório. Vivemos num mundo corrido, estressante, 
temos muitas responsabilidades e nem sempre 
conseguimos conciliá-las a um estilo de vida .

Num plano alimentar bem elaborado pelo seu 
nutricionista (o único profissional habilitado para essa 
prática)  a proteína tem um papel chave, mas se sua rotina 
não permite que você tire um bom pedaço de frango da 
mochila as 15 horas, o whey é uma  alternativa viável.

Se você não consegue comer grandes quantidades, mas 
deseja aumentar a massa muscular, ou mesmo evitar sua 
perda o whey é uma boa opção. Se não é possível pausar 
para um lanche fresco pela manhã, ou se mesmo em 5 
refeições você não alcança a quantidade proteica ideal ao 
seu objetivo, ele será um aliado. 

Porém é um suplemento, ou seja, visa suprir suas 
necessidades, não deve ser usado como fonte única 
alimentar nem mesmo a primeira opção, é apenas uma das 
muitas que seu nutricionista pode utilizar para que você 
consiga manter um estilo de vida saudável e alcance seus 
objetivos.

“Não consigo comer tanta 
carne.”

“Não tenho onde deixar esse 
lanche no meu trabalho. 

Preciso de algo mais prático” 

“Minha vida é muito corrida, 
não tenho tempo de fazer 

varias refeições ao dia.”

Guia de Suplementos Alimentares



9

Tipos de Whey Protein

Uma das maiores dúvidas é em relação aos tipos de 
whey protein, no plano alimentar sempre especifico 
qual tipo de whey deve ser utilizado para aquela 
estratégia, afinal todo plano alimentar é 
personalizado e muito bem estudado. Mas quando o 
paciente chega na loja de suplementos, o vendedor 
tenta vender o melhor e mais revolucionário whey 
protein que geralmente custa duas vezes o valor do 
recomendado.

Para você não passar por isso vou te explicar os 3 
tipos de Whey Protein e em que tipo de estratégia 
eles são NORMALMENTE usados.

E na dúvida, siga a recomendação do seu 
nutricionista, sempre!

Guia de Suplementos Alimentares
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Concentrado
O Whey Protein mais utilizado, se encaixa bem na 
maior parte das O Whey Protein mais utilizado, se 
encaixa bem na maior parte das estratégias. Ele pode 
conter entre 25 a 89% de proteínas, o restante são 
carboidratos e lipídeos.

Um bom whey concentrado vai apresenta entre 80 a 
89% de proteínas do soro do leite, e conter de 3 a 5 
gramas de carboidratos por dose, por isso é 
importante ler o rótulo. Alguns possuem porcentagens 
baixas de proteína, o que não compensa o custo.

O Whey concentrado possui uma absorção mais lenta 
que os demais, por isso é usado entre as refeições, 
para complementar um lanche, ou para diminuir as 
porções de proteína nas demais refeições. Devido sua 
absorção mais lenta, evita o catabolismo e promove 
um melhor anabolismo para os períodos prolongados 
de jejum.

Guia de Suplementos Alimentares
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Isolado
O Whey Protein isolado passa por um processo de 
filtragem maior, obtendo mais de 90% de 
proteínas em sua composição e também um maior 
grau de pureza, onde são retiradas as gorduras e 
diminuído o teor de lactose.

Um bom whey isolado vai apresenta 90% ou mais 
de proteínas do soro do leite, novamente leia o 
rótulo é muito importante.

Possui uma absorção mais rápida, sendo 
preferido nos momentos que o corpo necessita de 
um aporte maior e mais imediato de proteínas, 
como no pós treino e ao acordar, ou em estratégias 
de baixa gordura.

Guia de Suplementos Alimentares
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Hidrolisado
O Whey Protein hidrolisado passa por um processo de 
hidrolise ainda maior que o isolado tornando-se uma 
proteína absorvida ainda mais rapidamente que as 
demais. Algumas pessoas acreditam que o whey 
hidrolisado possui uma concentração maior de 
proteínas, mas não é verdade. O diferencial dele para o 
isolado é a velocidade com que é absorvido pelo corpo.

Um bom whey hidrolisado vai apresenta 90% ou 
mais de proteínas do soro do leite, e de novo leia o 
rótulo.

O Whey hidrolisado tem mais rápida absorção, sendo 
preferido no pré e no pós treino, para garantir uma 
abundancia de aminoácidos na corrente sanguínea. 
Sendo também a melhor opção para intolerantes a 
lactose (lembrando que o whey hidrolisado pode 
conter traços de lactose, por isso seu uso por pessoas 
intolerantes deve ser analisado caso a caso pelo seu 
nutricionista).

Guia de Suplementos Alimentares
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Blends Proteicos
Os blends proteicos são combinações de diversas 
proteínas do soro do leite, com diversas velocidades 
de absorção e a ideia é que forneçam um aporte de 
aminoácidos de maneira prolongada diminuindo o 
catabolismo em períodos prolongados de jejum.

Eles não possuem valores mínimos ou máximos de 
proteínas na porção e são geralmente encontrados em 
valores menores. Muitas vezes são adicionadas 

diversas fontes de proteínas como a proteína da soja 
ou a proteína do ovo (albumina) para baratear o 
produto.

Devido a variedade de possibilidades dos blends, é 
muito importante que ele seja avaliado pelo seu 
nutricionista, para verificar se se encaixa no seu 
objetivo.



Obrigado pela leitura!

Espero que tenha gostado deste e-book e te 
convido a visitar meu site e minhas redes sociais, lá 

tem muito mais conteúdo para você!
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