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DIFÍCIL
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1 - INTRODUÇÃO - BASES NUTRICIONAIS

A ciência da nutrição é baseada nas quatro leis da alimentação: quan-
tidade, qualidade, harmonia e adequação. Essa ciência estuda os alimen-
tos e seus nutrientes, bem como sua ação, interação e balanço em relação 
à saúde e à doença. Atualmente, as necessidades adequadas de ingestão 
de nutrientes para indivíduos e populações saudáveis são quantifi cadas 
com base nas Dietary Reference Intakes (DRI), que se subdivide em Inges-
tão Dietética Recomendada (RDA), Necessidade Média Estimada (EAR), 
Ingestão Adequada (AI) e Limite Superior Tolerável de Ingestão (UL).4,13
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2 - LEIS DA NUTRIÇÃO

Em 1937, o médico argentino Pedro Escudero criou as Leis da Alimen-
tação, as quais enfatizam que uma alimentação saudável é composta por 
quatro princípios: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. 

A lei da quantidade aborda que a quantia de alimento deve ser sufi-
ciente para cobrir as exigências energéticas do organismo e mantê-lo em 
equilíbrio. A lei da qualidade corresponde à composição, a qual deve ser 
completa e composta por alimentos saudáveis e de qualidade para ofere-
cer ao organismo todas as substâncias necessárias para o seu bom funcio-
namento. A lei da harmonia corresponde ao equilíbrio que deve haver na 
ingestão dos alimentos, e, consequentemente, na proporção de nutrien-
tes. Por último, temos a lei da adequação a qual refere-se a adequação da 
alimentação às especificações de cada indivíduo, considerando os ciclos 
da vida, o estado fisiológico, os hábitos alimentares e as condições sócio-
-econômicas e culturais.5,17

3 - CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS

Os alimentos podem ser classificados em energéticos, plásticos ou 
construtores e reguladores. Alimentos energéticos quando consumidos 
são convertidos em água e CO2, proporcionando energia ao organismo 
(ex. carboidratos). Os alimentos plásticos fornecem materiais anabólicos 
e de manutenção (ex. proteínas), enquanto que os alimentos reguladores 
são os responsáveis pela regulação do metabolismo corporal (ex. vitami-
nas e minerais).13

4 - CLASSIFICAÇÃO DOS NUTRIENTES

Os nutrientes são classificados em macronutrientes (carboidratos, pro-
teínas e lipídios) e micronutrientes (vitaminas e minerais). 14

4.1 - Carboidratos

Os carboidratos são estruturas compostas por carbono, hidrogênio e 
oxigênio, cuja fórmula empírica seria (CH2O)n. Eles podem ser classificados 
de acordo com a:15

• Localização da carbonila: aldoses e cetoses.
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• Número de carbonos: trioses, tetroses, pentoses e hexoses.
• Grau de polimerização: açúcares (monossacarídeos, dissacarídeos e 

polióis), oligossacarídeos e polissacarídeos. 
• Digestibilidade: digeríveis, parcialmente digeríveis e indigeríveis.

4.1.1 - Fibras
As fibras formam um conjunto de substâncias derivadas de vegetais 

resistentes à ação das enzimas digestivas humanas. Geralmente as fibras 
são classificadas em duas classes: fibras fermentáveis (solúveis) e fibras 
não-fermentáveis (insolúveis). Entretanto, atualmente a distinção simples 
em solúvel e insolúvel é inadequada, devido determinados tipos de fibras 
insolúveis serem rapidamente fermentados enquanto alguns tipos de fi-
bras solúveis não afetarem a absorção de glicose e lipídeos. A FAO/WHO 
recomendam que esses termos não sejam mais utilizados, a fim de não 
causar erros de interpretação. Contudo, é importante ter conhecimento 
que a maior parte das pectinas, gomas e certas hemiceluloses possuem 
características solúveis, enquanto celulose, algumas outras pectinas, gran-
de parte das hemiceluloses e ligninas são fibras que apresentam caracte-
rísticas insolúveis.6,9,12

4.2 - Proteínas

As proteínas são formadas por aminoácidos unidos por ligações peptí-
dicas e apresentam cerca de 16% de nitrogênio. Elas podem ser classifica-
das de acordo com:2,3,5

• Composição: simples ou composta.
• Estrutura: primária, secundária, terciária e quaternária.
• Valor biológico: baixo ou alto valor biológico.
• Função: enzimática, de transporte, contrátil, estrutural, de imunida-

de e hormonal.

Os aminoácidos que formam as proteínas podem ser classificados em 
essenciais (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, tre-
onina, triptofano e valina), não-essenciais (alanina, ácido aspártico, ácido 
glutâmico e asparagina) e condicionalmente essenciais (arginina, cisteína, 
glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina).11
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QUADRO RESUMO

Palavras Chave Descrição

Leis da alimentação Normas que orientam a alimentação e nutrição do indivíduo. 

DRIs
Valores numéricos estimados para o consumo de nutrientes, sendo 
utilizados como parâmetros para o planejamento e a avaliação de 
dietas para indivíduos e grupos populacionais saudáveis.

Valor biológico
Proporção de nitrogênio absorvida que é retirada do organismo 
para manutenção e crescimento.

AGCM
Ácidos graxos que possuem de oito a dez carbonos. Eles originam 
os triglicerídeos de cadeia média, os quais não sofrem ação digesti-
va normal das gorduras. 

Coenzima
Substância não-proteica que participa de uma reação enzimática e 
é regenerada no final.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (PREF. DE ATIBAIA/SP - VUNESP - 2014)
As Leis da Alimentação foram definidas por Pedro Escudero em 1937 e 
são consideradas como a base de uma alimentação saudável para qual-
quer indivíduo. Sobre tais leis, é possível afirmar:

Ⓐ a lei da quantidade considera a necessidade de fornecimento de ali-
mentos de acordo com o poder aquisitivo e disponibilidade de alimen-
tos.
Ⓑ a lei da harmonia ressalta a importância da distribuição de nutrientes 
e a qualidade microbiológica dos alimentos.
Ⓒ a lei da adequação considera fatores como peso, altura e estado fisio-
lógico do indivíduo.
Ⓓ a lei da qualidade diz respeito à importância de fatores como disponi-
bilidade de alimentos e gasto energético.
Ⓔ a lei da adequação ressalta a necessidade de respeito a fatores como 
cores, sabores e textura dos alimentos do cardápio.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A lei da quantidade considera que a quan-
tidade de alimento deve ser suficiente para cobrir as exigências energé-
ticas do organismo e mantê-lo em equilíbrio.5

Alternativa B: INCORRETA. A lei da harmonia preconiza o equilíbrio 
entre quantidade e qualidade dos nutrientes consumidos.5

Alternativa C: CORRETA. A finalidade da lei da adequação é que a ali-
mentação esteja subordinada ao organismo e aos diversos fatores que 
o influenciam, como momento biológico, hábitos individuais, situação 
socioeconômica, entre outros.5

Alternativa D: INCORRETA. A lei da qualidade afirma que o regime 
alimentar deve ser completo em sua composição, para oferecer ao orga-
nismo alimentos de qualidade nutricional e higiênica.5

Alternativa E: INCORRETA. Esses princípios fazem parte da lei da har-
monia.5

02 (PREF. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - VUNESP - 2014)
As 4 Leis da Nutrição aplicam-se tanto à alimentação de indivíduos sau-
dáveis como a de indivíduos enfermos. A lei da qualidade preconiza que 
a alimentação diária deve:
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QUESTÕES COMENTADAS

Ⓐ cobrir as exigências energéticas do organismo.
Ⓑ conter todos os nutrientes necessários ao organismo.
Ⓒ conter as quantidades de nutrientes necessários, mantendo uma pro-
porção entre si.
Ⓓ estar adaptada aos hábitos alimentares, situação econômico-social e 
aspectos clínicos individuais.
Ⓔ deve estar adaptada às necessidades fisiológicas.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A lei da quantidade preconiza que a ali-
mentação deve cobrir as exigências energéticas do organismo.4

Alternativa B: CORRETA.  A lei da qualidade preconiza que a alimen-
tação deve ser completa em sua composição, fornecendo todos os nu-
trientes necessários para o adequado funcionamento do organismo.4

Alternativa C: INCORRETA. A lei da harmonia preconiza a importância 
da adequada proporção dos nutrientes entre si.4

Alternativas D e E: INCORRETAS. A lei da adequação preconiza a 
adaptação da alimentação às necessidades fisiológicas, aos hábitos ali-
mentares, situação socioeconômica e aspectos clínicos individuais.4

03 (PREF. DE FORTALEZA/CE – IMPARH - 2014)
Uma alimentação balanceada é fundamental para se ter uma vida saudá-
vel. Avalie se as afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V).

As afirmativas I, II, III e IV são, respectivamente:

Ⓐ V - V - V - V.
Ⓑ V - F - V - F.
Ⓒ V - F - F - V.
Ⓓ F - F - F - F.

(      )
I. A quantidade de alimentos deve ser distribuída de acordo com o gasto calórico do 

indivíduo. 

(      )
II. As calorias ingeridas não são importantes para a manutenção da temperatura 

corpórea.

(      )
III. É importante que a grande maioria das calorias de que o indivíduo necessita seja de 

carboidratos.

(      ) IV. Os lipídios devem compor grande parte das calorias de uma refeição


