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APRESENTAÇÃO

VOLUME 3 – NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL

A coleção Manuais de Nutrição é o melhor e mais completo conjunto de 
obras voltado para a capacitação e aprovação de nutricionistas em con-
cursos públicos e programas de residências do Brasil. 

Foram contemplados nos 7 volumes da coleção as seguintes premissas 
didáticas que julgamos ser de fundamental importância para todo 
estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Nutrição:

• Teoria esquematizada de todos os assuntos;
• Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas);
• Questões reais e atualizadas de provas de todo o Brasil;
• Quadros, tabelas e esquemas didáticos;
• Destaque em negrito para as palavras-chave que aparecerão ao 

final do capítulo no Quadro Resumo;
• Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o 

modelo a seguir:

Para construir este livro, um time de especialistas analisou centenas de  
provas de Concursos e Residências de Nutrição dos últimos anos com a  
finalidade de levar para você o conteúdo certo, relevante, objetivo, resu-  
mido e eficaz para aquilo que você mais quer: ser aprovado(a).

GRAU DE DIFICULDADE •°°
GRAU DE DIFICULDADE ••°
GRAU DE DIFICULDADE •••



Disciplinas mais recorrentes  
nas provas de Concursos  
e Residências de Nutrição

A nossa coleção Manuais de Nutrição foi montada após analise  
minuciosa do que realmente cai nos exames de Nutrição para tornar  seu 
estudo o mais assertivo possível! Fizemos um TOP 10 das disciplinas mais 
recorrentes no período de 2017 a 2021, confira:

TOP 10 – Concursos

Nutrição e Saúde Pública

Nutrição Clínica

Fundamentos da Nutrição

Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos 

Nutrição Materno Infantil

Técnica Dietética 

Alimentação Coletiva

Ética, Bioética e Exercício Profissional

Nutrição nos Ciclos da Vida

Avaliação Nutricional 4,3%

4,4%

5,7%

6,7%

6,9%

8,3%

12,7%

13,1%

13,6%

15,3%

TOP 10 – Concursos e Residências

Nutrição Clínica

Nutrição e Saúde Pública

Nutrição Materno Infantil

Fundamentos da Nutrição

Avaliação Nutricional

Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos 

Nutrição nos Ciclos da Vida

Terapia Nutricional

Alimentação Coletiva

Técnica Dietética 2,8%

4,0%

4,1%

4,6%

4,8%

5,6%

9,1%

9,5%

11,8%

38,1%

TOP 10 – Residências

Nutrição Clínica

Nutrição e Saúde Pública

Nutrição Materno Infantil

Fundamentos da Nutrição

Avaliação Nutricional

Nutrição nos Ciclos da Vida

Terapia Nutricional

Alimentação Coletiva

Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos

Técnica Dietética

47,2%

10,4%

9,9%

7,7%

6,1%

4,6%

4,4%

3,0%

1,8%

1,3%



Assuntos mais importantes 

A disciplina de Nutrição Materno Infantil é uma das mais cobradas tanto 
para os Concursos quanto para as provas de Residências em Nutrição, des-
tacando-se os seguintes assuntos:

• Lactente (até 2 anos);
• Gestante;
• Lactante.

Mas não limite o seu estudo a esses assuntos ok? Muito importante confe-
rir o conteúdo programático exigido no edital do seu interesse bem como, 
(caso possua) provas anteriores do mesmo certame.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão  
de fazer você mais confiante e preparado(a) para enfrentar  

qualquer desafio e dominar a tão esperada prova.

Vamos juntos?

KAREN NINA NOLASCO E EMANUELE PERMÍNIO
Editoras



3 passos para um  
estudo inteligente

1. Preparação 

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a 
preparação é tão importante quanto o estudo em si. Separe um 
tempo antes de começar para planejar seus estudos, consider-
ando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar e 
ainda criando seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset 

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como 
você vai responder às situações. No seu caso, foque em otimizar 
os estudos, com toda a energia e atenção que você pode dar. 
Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use 
abuse de fichas de estudo, mapas mentais, resumos escritos e 
falados. Aposte em associações e busque se envolver com os 
conteúdos.

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento 
e organização. Senão, você vai acabar caindo na armadilha de estudar de 
forma pesada (e não inteligente), fazendo da sua jornada rumo à aprovação 
um peso que será difícil carregar – e provavelmente sem resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? 
Estudos inteligentes farão você utilizar seu tempo e energia naquilo que 
mais importa: estudar com qualidade e com foco no progresso! Você já 
sabe que estamos do seu lado, segurando a sua mão, para você conseguir 
ter sucesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.



A prática leva à  
perfeição aprovação

Você sabe que procurar questões não é tão simples. Aposto que acaba 
perdendo um bom tempo para encontrá-las. 

Agora imagine um aplicativo com milhares de questões... Gostou? E mel-
hor ainda: um app que você pode filtrá-las por profissão, disciplina ou 
assunto e entender quais errou e acertou.

Esse aplicativo existe: é o app Sanar Saúde! São mais de 100 mil questões 
gabaritadas da área de Saúde inteiramente GRATUITAS para você se 
preparar para as provas!

Baixe agora mesmo e turbine os seus estudos

Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao 
lado. Ou, se preferir, digite app.sanarsaude.com/
download no navegador do seu celular.

Aponte a câmera do seu celular para a imagem abaixo.  
Ou, se preferir, digite sanar.link/concursos-abertos ou  

sanar.link/residencias-abertas no navegador do seu celular.

De olho nas provas  
(e no calendário)

Qual concurso ou residência você vai se inscrever? Quando é a prova? Até 
quando você pode se inscrever e cadê o edital?

Apostamos que a resposta destas perguntas você encontra na imagem 
abaixo. Temos uma lista completa dos Concursos e Residências abertos 
para Nutrição e outras áreas na Saúde em nosso Portal e você pode filtrar 
por área, estado ou instituição. Já deixa favoritado em seu navegador que 
você certamente vai consultar muitas vezes em sua jornada.

ResidênciasConcursos



BONS ESTUDOS E CONTE  
SEMPRE COM A SANAR

A gente te leva mais longe
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ReCOmendAções e AvALiAçãO nUTRiCiOnAL nA gesTAçãO

1.1.1 Idade gestacional e data provável do parto

A idade gestacional (IG) é calculada a partir do último período mens-
trual normal, data da última menstruação. É expressa em semanas ou dias 
completos8,9. Existem três formas para determinação da IG:
1. Quando a data da última menstruação (DUM) é conhecida: com a uti-

lização de um calendário, conte o número de semanas a partir da data 
da última menstruação até a data da consulta. 

Por exemplo, DUM: 23/08/2021 e data da consulta: 28/12/2021.
A gestante está com 18 semanas gestacionais e 1 dia =  18 semanas gestacionais. 

ATENÇÃO:

1 a 3 dias = considerar o número de semanas completas
4 a 6 dias = considerar a semana seguinte

Ex: 14 semanas e 3 dias = 14 semanas
14 semanas e 5 dias = 15 semanas

2. Quando a DUM é desconhecida, mas se conhece o período do mês em 
que ela ocorreu, pode-se calcular a idade gestacional da seguinte forma: 

• Se início do mês: usar dia 5
• Se meio do mês: usar dia 15
• Se final do mês: usar dia 25

3. Quando a DUM e o mês são desconhecidos, deve-se estimar a idade 
gestacional segundo a altura uterina e/ou exame de ultrassonografia 
obstétrica10. 
A data provável do parto (DPP) é considerada em média 280 dias ou 

40 semanas a partir da DUM. Ela pode ser obtida a partir do auxílio de um 
calendário, contando 40 semanas a partir da DUM, ou através da regra de 
Naegele, na qual se soma sete dias ao primeiro dia da última menstruação 
e adiciona-se nove meses ao mês que ocorreu a última menstruação8,10. 

Exemplo:

DUM: 05/02/2021
5 + 7 = 12 (dia)

02 +9 = 11 (mês)
DPP: 12/11/2021
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FisiOLOgiA dA LACTAçãO e COmPOsiçãO dO LeiTe mATernO

Figura 1. Anatomia da mama

Superficial Camadas da  
fáscia superficial

Ductos lactíferos
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Espaço  
retromamário

Tecido adiposo

Mamilo

Lóbulos secretores  
contendo alvéolos

Fonte: Júnior Mello & Santos (2021)1.

3. FASES DA PRODUÇÃO DO LEITE MATERNO

A fisiologia da lactação é dividida didaticamente em lactogênese fase I, 
lactogênese fase II e galactopoiese. 

A lactogênese fase I acontece desde o início da gestação, quando o 
hipotálamo libera o hormônio de liberação das gonadotrofinas (GnRH), 
que indicam a hipófise anterior à produção de hormônio folículo-esti-
mulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH), que faz o corpo lúteo ser 
responsável pelas maiores produções de estrogênios e progesterona. 
Durante a gestação, a placenta libera a gonadotrofina coriônica humana, 
que aumenta a produção de estrogênios e progesterona. Nas mamas, os 
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QUADRO RESUMO

Palavras-chave Descrição

Leite materno
Leite humano produzido especificamente para alimentar bebês 
com sua composição e quantidade atendendo as necessidades nu-
tricionais do mesmo

Lactante Genitora da criança, produtora e fornecedora do leite materno

Lactente
Indivíduo que necessita única e exclusivamente deste alimento até 
o sexto mês de vida e complementado com outros alimentos até os 
dois anos ou mais

Colostro
Primeira secreção mamária de leite, presente na primeira semana 
pós-parto

Leite de transição
Leite entre o colostro e o leite maduro, presente na segunda semana 
pós-parto

Leite maduro
Leite a partir da segunda quinzena pós-parto até o final da amamen-
tação

Aleitamento materno 
exclusivo

Lactente recebe somente leite materno, direto da mama ou orde-
nhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou só-
lidos

Aleitamento materno 
predominante

Lactente recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de 
água (água adocicada, chás, infusões) e sucos de frutas

Aleitamento materno 
misto

Lactente recebe leite materno e outros tipos de leite

Aleitamento materno 
complementado

Lactente recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido 
ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de subs-
tituí-lo

Ordenha
Técnica para extração do leite que pode ser feita de maneira manual 
ou mecânica com auxílio de bombas para extrair leite

Translactação

Técnica de amamentação em que um recipiente contendo leite (de 
preferência leite humano pasteurizado) é colocado entre as mamas 
da mãe e conectado ao mamilo por meio de uma sonda e a criança 
é colocada junto ao seio para sucção



QUADRO ESQUEMÁTICO

204 

Métodos/
abordagens

Presença ou 
ausência de 
carnes/ovos

Alimentos 
sólidos e 

semissólidos

Alimentos ofertados de  
colher por um adulto na 

consistência de papa, purê

Alimentos ofertados em 
pedaços, lactente pega com  

as mãos, garantia de alimentos 
ricos em ferro e energia,  

sem risco de engasgo

Presença de carnes e ovos  
nas refeições, com menor risco 

de carências nutricionais

Alimentos ofertados  
em pedaços, lactente  

pega com as mãos

Mel, açúcar, alimentos 
processados e 

ultraprocessados etc.

Legumes e verduras, frutas, 
carnes e ovos, cereais,  
raízes e tubérculos etc.

Ausência de carnes e ovos 
nas refeições, com risco 

aumentado de deficiência  
de nutrientes (vitamina B12, 

ferro, cálcio etc.)

Tradicional

BLISS

BLW

Contraindicados

Permitidos

Alimentação não 
vegetariana 

Alimentação 
vegetariana/

vegana

A
lim

en
ta

çã
o 

co
m

pl
em

en
ta

r
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (COREMU – UNIFESP – 2020) 
Pelo conceito proposto pela Academia Americana de Pediatria (AAP) em 
1985, a nutrição do recém-nascido pré-termo deve promover crescimento 
quantitativo e qualitativo semelhante ao de um feto normal e da mesma 
idade gestacional. Considerando o exposto, quando a nutrição enteral 
deve ser indicada em prematuros?

 Ⓐ No diagnóstico de sepse.
 Ⓑ Quando o peso for superior a 1500 gramas.
 Ⓒ Quando a idade gestacional estiver abaixo de 32 a 34 semanas.
 Ⓓ No diagnóstico de osteopenia.
 Ⓔ Na enterocolite necrosante.

GRAU DE DIFICULDADE 

Resolução: A nutrição enteral está indicada quando existe impossibilida-
de de utilização da via oral (recém-nascidos com idade inferior a 32-34 
semanas não apresentam maturação fisiológica para sucção, deglutição e 
respiração apropriadas, sendo indicado uso imediato de nutrição enteral) 
ou quando esta não atende às necessidades nutricionais do paciente. São 
contraindicações para início precoce da via enteral7,8:

• RN asfixiado (risco de enterocolite necrosante)
• RN pré-termo com má perfusão periférica
• RN em uso de drogas vasoativas

Resposta: Ⓒ

02 (HCRP – HCRP – 2021) 
Em relação ao tratamento de pacientes com Fenilcetonúria (FNC), assinale 
a alternativa INCORRETA:

 Ⓐ É um erro inato do metabolismo, no qual a fenilalanina não é metabo-
lizada em tirosina devido a uma deficiência ou inatividade da fenilalanina 
hidroxilase.

 Ⓑ O tratamento deve ser iniciado tão cedo quanto possível e deve se es-
tender por toda vida, com interrupção imediata do aleitamento materno 
para dar início ao tratamento dietético.

 Ⓒ O suporte principal para o controle metabólico dos pacientes é a die-
ta restrita em alimentos que contenham fenilalanina combinada com um 
substituto proteico isento desse aminoácido.


