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APRESENTAÇÃO

VOLUME 2 – AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E CICLOS DA VIDA

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 

As disciplinas de Avaliação Nutricional e Ciclos da Vida são umas das 
mais cobradas tanto para os Concursos quanto para as provas de Residên-
cias em Nutrição, destacando-se os seguintes assuntos:

Para Ciclos da Vida:
• Idoso
• Criança
• Adolescente
• Adulto

Para Avaliação Nutricional:
• Avaliação Antropométrica
• Indicadores Nutricionais
• Métodos de Avaliação Nutricional
• Exames Bioquímicos
• Triagem Nutricional
• Diagnóstico Nutricional

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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CAPÍTULO 1

Figura 1. Dados importantes obtidos na anamnese

•  Alergias/intolerâncias 
alimentares

•  Aversão alimentar
•  Avaliação do consumo 

alimentar

Hábitos alimentares

•  Peso usual
•  Peso atual
•  Altura
•  Percepção de perda 

ponderal

Dados antropométricos

•  Internações recentes
•  Cirurgias
•  Sintomas 

gastrointestinais

Condição clínica

•  Nome
•  Idade
•  Sexo

Dados pessoais

•  Profissão
•  Escolaridade
•  Renda
•  Local de moradia

Dados sociodemográficos

•  O que levou o paciente a 
procurar atendimento

Objetivo da consulta

•  Presença de doenças 
crônicas preexistentes, 
doenças na família

Comorbidades  

•  Lista de medicações 
utilizadas e 
possíveis interações 
medicamentosas e 
nutricionais

Medicações/suplementos 
utilizados

•  Fumo
•  Álcool
•  Drogas ilícitas
•  Atividade física

Estilo de vida

Fonte: Ribeiro (2018)1; Melo (2021)8.

3.1 Exame físico

O exame físico é fundamental para orientar o diagnóstico e a terapêu-
tica. Na prática, não existe um exame físico de rotina com uma sequência 
padrão para exploração dos diversos sistemas9. Ele engloba observações 
dos diversos tecidos de proliferação rápida, os quais refletem precocemen-
te problemas nutricionais, quando comparados a outros tecidos, sistemas 
corporais (cardiovascular, respiratório, neurológico e gastrointestinal) dos 
tecidos adiposo e muscular e da condição hídrica do paciente, buscando 
sempre investigar a presença de alterações específicas6.

O exame físico pode fornecer evidências das deficiências nutricionais 
ou piora funcional que podem afetar o estado nutricional e que, muitas 
vezes, podem ser perdidas na entrevista10. No entanto, quando a carência 
nutricional se encontra ainda na fase inicial, torna-se difícil sua interpreta-
ção, o que torna a prática limitada, impossibilitando sua utilização como 
único meio de diagnóstico precoce11. Por meio do exame físico, alguns 
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ESTADO NUTRICIONAL PROTEICO

Marcadores Exames Marcadores Exames

Hematológicos
Proteína de  
fase aguda

Hemoglobina: 
Redução tardia em 
casos de desnutrição
Hematócrito: 
Identificação de 
anemias

Proteína C reativa: 
Elevada na fase aguda, 
avalia intensidade da 
resposta metabólica

Proteínas  
séricas – 

indicadores  
de proteína 

visceral

Indicadores 
esquelético-

somáticos

– Albumina: Meia-vida 
longa, reduzida na fase 
aguda
– Transferrina: Meia-
vida curta, valores 
mascarados por 
deficiência de ferro ou 
fase aguda
– Pré-albumina: 
Meia-vida curta, 
bom indicador de 
mudanças nutricionais, 
porém alto custo
– Proteína 
transportadora de 
retinol: Meia-vida 
curta, sensível 
à desnutrição 
energético-proteica, 
porém alterada na 
deficiência de vitamina 
A e outras doenças
– Fibronectina: 
Correlacionada ao 
balanço nitrogenado 
uso limitado por 
alteração traumas e 
alteração coagulação
– Somatomedina-C: 
Indicador de estado 
nutricional em 
crianças, porém alto 
custo, difícil dosagem.

– índice creatinina-
altura: Indicador de 
catabolismo proteico, 
limitações em relação 
à interpretação e 
cuidados na coleta
– 3-metil-histidina: 
Indicador de 
catabolismo proteico, 
porém com alto custo
– Balanço 
nitrogenado: Relação 
entre nitrogênio 
ingerido e excretado, 
útil para verificação 
de eficácia da terapia 
nutricional, porém 
coleta de informações 
limitada

Competência 
imunológica

– Contagem total de 
linfócitos (CTL): mede 
reservas imunológicas, 
reduzidas na 
desnutrição
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QUADRO RESUMO

Palavras chave Descrição

Crescimento infantil 
Processo multifatorial, complexo e progressivo que inclui hipertrofia 
e hiperplasia celular, com aumento das dimensões corporais (peso, 
estatura, perímetros, circunferências, pregas cutâneas, etc.)

Desenvolvimento 
infantil

Transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva que 
inclui, além do crescimento, maturação, aprendizagem e aspectos 
psíquicos e sociais

Capacidade gástrica Tamanho do estômago

Esvaziamento gástrico 
Tempo que os nutrientes são digeridos e ocorre a passagem do con-
teúdo do estômago para o intestino

Ingestão Dietética de 
Referência (DRI) 

Dietary Reference Intakes constituem-se na mais recente revisão dos 
valores de recomendação de nutrientes e energia adotados. Inclui 
quatro valores de referência de ingestão dietética (UL, EAR, AI e RDA)

Limite superior tolerável 
de ingestão (UL)

Tolerable Upper Intake Level é conceituado como o valor mais alto 
de ingestão diária crônica de um nutriente que não oferece risco de 
efeito adverso à saúde em quase todos os indivíduos de um estágio 
de vida ou sexo

Necessidade média 
estimada (EAR)

Estimated Average Requirement é um valor de referência que corres-
ponde à mediana da distribuição das necessidades de um nutriente 
em um grupo de indivíduos saudáveis do mesmo sexo e estágio de 
vida. Atende às necessidades de 50% da população

Ingestão recomendada 
adequada (AI)

Adequate Intake é um valor de consumo recomendável, baseado em 
levantamentos ou aproximações de dados experimentais ou ainda 
de estimativas de ingestão de nutrientes para grupos de pessoas sa-
dias e que se consideraria adequado. O valor de AI é usado quando 
os valores de EAR ou RDA não podem ser determinados

Ingestão dietética 
recomendada (RDA)

Recommended Dietary Allowances é uma categoria de valores, já em-
pregada nas versões anteriores, derivada do EAR e que deve aten-
der às necessidades de um nutriente para 97% a 98% dos indivíduos 
saudáveis do mesmo sexo e estágio de vida

Intervalo de distribuição 
aceitável (AMDR)

Valores propostos para adequação da ingestão energética em ma-
cronutrientes, utilizando o conceito de acceptable macronutrients of 
distribution ranges ou faixa de distribuição aceitável de macronu-
trientes


