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Nutrição e  
Metabolismo Humano 1

Yana da Silva Matos, Priscila Souza 
Capistano, Tainara Oliveira e Thais 
Vitorino Neves do Nascimento

1. METABOLISMO DOS NUTRIENTES

01 (UPE, 2013 / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL) O or-
ganismo humano necessita do fornecimento 

adequado de energia, obtido a partir de diferentes 
nutrientes. Sobre os nutrientes que fazem parte de 
uma alimentação adequada, analise as afirmativas 
abaixo:

I. Os carboidratos representam a principal fonte 
de energia.

II. A ingestão de gordura é importante para o 
transporte das vitaminas lipossolúveis.

III. A ingestão de todos os aminoácidos é essencial 
para a construção e manutenção de tecidos.

IV. As vitaminas lipossolúveis são fontes importan-
tes de energia.

Estão CORRETAS

Ⓐ I, II, III e IV.
Ⓑ I e II.
Ⓒ III e IV.
Ⓓ II e III.
Ⓔ I, II e III.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I. VERDADEIRO. O principal papel dos carboi-
dratos na dieta é prover energia para as células, 
representando este nutriente a principal fonte de 
energia para o organismo1.
Assertiva II. VERDADEIRO. Os lipídios são necessários 
para o transporte e absorção das vitaminas lipos-
solúveis, além de serem também fonte de energia 
para o organismo1.
Assertiva III. VERDADEIRO. Existem dois tipos de ami-
noácidos: os essenciais, porque sua síntese no 

organismo é insuficiente para satisfazer as necessi-
dades metabólicas e eles devem ser fornecidos pela 
alimentação; e os não-essenciais, igualmente impor-
tantes na estrutura proteica, no entanto se houver 
ingestão deficiente de um deles, ele pode ser sinteti-
zado em nível celular a partir de aminoácidos essen-
ciais ou de precursores. Portanto a ingestão de todos 
os aminoácidos é essencial na estrutura protéica, 
para construção e manutenção de tecidos2.
Assertiva IV. FALSO. As vitaminas não são fontes de 
energia, sendo elas lipossólúveis ou hidrossolúveis. 
As mesmas têm funções na resposta imunológica, 
participam de reações como coenzimas, partici-
pam do metabolismo de macronutrientes, dentre 
outros, fundamentais para o bom funcionamento 
do organismo, porém com funções diferentes do 
fornecimento de energia1.
▍Resposta: Ⓔ

02 (SESAB, 2015 / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL) Há 
um grande interesse no estudo da associa-

ção entre consumo de frutas, legumes e verduras 
(FLV) e a saúde humana. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, o consumo inadequado de 
FLV é um dos cinco principais fatores associados 
à carga total de doenças. O consumo diário destes 
alimentos é essencial, pois a melhor biodisponibili-
dade das vitaminas e minerais encontra-se nas FLV. 
Sobre as vitaminas e minerais presentes nas FLV, é 
correto afirmar que:

Ⓐ o magnésio encontrado, principalmente, nas 
frutas, quando consumido em excesso, está asso-
ciado à ocorrência de nefropatias.
Ⓑ o excesso de vitaminas hidrossolúveis ocasiona 
problemas, pois se acumulam no organismo, atin-
gindo níveis de toxicidade.
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Ⓒ o potássio, amplamente distribuído nas FLV, 
pode prevenir a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), pois contribui para o aumento na excreção 
de sódio.
Ⓓ a vitamina C, presente em frutas como acerola 
e laranja, não apresenta ação antioxidante, porém 
seu consumo está associado com menor ocorrên-
cia de doenças crônicas.
Ⓔ as frutas e hortaliças amareladas e alaranjadas 
contêm pigmentos como os fitoesteróis, que são 
considerados pró, Vitamina A, importantes pela ati-
vidade antioxidante e pelo papel essencial na visão.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: FALSO. O magnésio está presente prin-
cipalmente em oleaginosas, porém também é en-
contrado nos grãos, frutas e hortaliças. Atua como 
cofator de diversos sistemas enzimáticos; é impor-
tante na saúde óssea, bom funcionamento dos 
músculos e sistema nervoso, dentre outras funções. 
Não há relação entre seu consumo em excesso com 
a ocorrência de nefropatias1.
Alternativa B: FALSO. As vitaminas hidrossolúveis, ou 
seja, solúveis em água, são utilizadas pelo organis-
mo e o seu excesso é eliminado pela urina, não se 
acumulando e não atingindo níveis de toxicidade1.
Alternativa C: VERDADEIRO. O potássio é um mineral 
importante para manter os níveis de pressão san-
guínea, reduzir os efeitos do cloreto de sódio sobre 
a pressão sanguínea, reduzir o risco de cálculos re-
nais e prevenir a perda óssea. Portanto, como dito 
na assertiva, o potássio é amplamente distribuído 
nas FLV e pode prevenir a HAS, uma vez que con-
tribui para o aumento da excreção do sódio, sendo 
estes dois minerais importantes na manutenção do 
equilíbrio hídrico normal1.
Alternativa D: FALSO. A vitamina C desempenha diver-
sas funções no organismo, as quais se destacam a 
sua ação antioxidante e biossíntese de aminoáci-
dos e colágeno. Portanto, esta vitamina possui sim 
ação antioxidante, de encontro ao que diz na alter-
nativa. Além de prevenir o envelhecimento celular 
e ocorrência de doenças crônicas1.
Alternativa E: FALSO. Os pigmentos das frutas e horta-
liças amareladas e alaranjadas são os carotenóides 
e não os fitoesteróis, como dito na assertiva. O au-
mento do consumo de fontes de carotenóides con-
tribui com a ingestão de vitamina A, que é essen-
cial para a reprodução, visão, resposta imunológica, 
dentre outras1.
▍Resposta: Ⓒ

03 (UFU, 2011 / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL) Nos 
indivíduos alcoolistas, o prejuízo da digestão 

e absorção de nutrientes decorrentes da insuficiên-
cia enzimática proporciona deficiência, principal-
mente, das seguintes vitaminas e minerais:

Ⓐ Zinco e vitaminas B12, D, C.
Ⓑ Magnésio e vitaminas D, E, C.
Ⓒ Piridoxina, vitamina D, ácido fólico e ferro.
Ⓓ Tiamina, vitamina B12, ácido fólico e zinco.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: O etanol tem efeito negativo na 
ativação e biodisponibilidade de micronutrientes, 
como: Reduz a ingestão, absorção e hidroxilação 
da vitamina D; reduz a ingestão e absorção da vita-
mina B12; reduz a ingestão, absorção, captação, ati-
vação e armazenamento hepático do ácido fólico, 
além de aumentar a sua excreção urinária; Reduz 
a ingestão, ativação e armazenamento hepático 
da piridoxina, bem como aumenta a sua excreção 
urinária, o mesmo ocorre com o zinco e a tiamina. 
Quanto à vitamina C, o ferro e o magnésio também 
citados nas alternativas, o álcool reduz a ingestão 
destes, mas não compromete a absorção dos mes-
mos. Portanto, a alternativa correta é q que cita Tia-
mina, vitamina B12, ácido fólico e zinco4.
▍Resposta: Ⓓ

04 (HOSPITAL SANTA MARCELINA, 2014 / RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL) A má nutrição pode ser 

o resultado de pouca alimentação ou alimentação 
excessiva. Ambas as condições são causadas por 
um desequilíbrio entre a necessidade do corpo e a 
ingestão de nutrientes essenciais. Assinale a alter-
nativa correta em relação a esse assunto.

Ⓐ Hipernutrição é um excesso de nutrientes essen-
ciais e pode ser o resultado de comer demais, do 
uso excessivo de vitaminas ou outros suplementos 
ou do excesso de atividades físicas.
Ⓑ A desnutrição se desenvolve em fases: aumento 
na concentração de nutrientes no sangue e nos te-
cidos, a seguir acontecem alterações nos níveis de 
enzimas, depois passa a ocorrer mau funcionamen-
to de órgãos e tecidos do corpo e então surgem 
sintomas de doença que pode ocasionar a morte.
Ⓒ O corpo necessita de maior quantidade de nu-
trientes durante certas fases da vida, especialmen-
te na velhice, durante a gravidez e enquanto a mãe 
está amamentando.
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Ⓓ Na adolescência, as necessidades alimentares 
são menores, mas a capacidade de absorver os nu-
trientes também é reduzida e o risco de subnutri-
ção é maior ainda mais entre pessoas economica-
mente desprovidas.
Ⓔ Subnutrição é uma deficiência de nutrientes 
essenciais e pode ser o resultado de uma inges-
tão insuficiente devido a uma dieta pobre; de uma 
absorção deficiente, no intestino, dos alimentos 
ingeridos ou da perda excessiva de nutrientes por 
processos como a diarreia, sangramento e insufi-
ciência renal.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: FALSO. A hipernutrição se relaciona com 
o excesso no consumo alimentar, de nutrientes es-
senciais e pode ser o resultado de comer demais, 
do uso excessivo de vitaminas ou outros suplemen-
tos, como dito na questão, porém nada tem a ver 
com o excesso de atividade física.
Alternativa B: FALSO. A desnutrição ocorre pelo dese-
quilíbrio entre consumo alimentar e perda de nu-
trientes, o qual se desenvolve em fases: primeiro 
ocorrem alterações ou diminuição na concentra-
ção de nutrientes no sangue e nos tecidos, a seguir 
acontecem alterações nos níveis de enzimas, de-
pois passa a ocorrer mau funcionamento de órgãos 
e tecidos do corpo e então surgem sintomas de 
doença e pode ocorrer a morte. Portanto, não há 
um aumento na concentração de nutrientes, como 
dito na alternativa.
Alternativas C e D: FALSOS. O corpo necessita de mais 
nutrientes durante certas fases da vida, especial-
mente na infância e adolescência; durante a gra-
videz; e enquanto a mãe está amamentando. Na 
velhice as necessidades alimentares são menores, 
mas a capacidade de absorver os nutrientes tam-
bém está frequentemente reduzida. Assim, o risco 
de subnutrição é maior nesta etapa da vida, e ainda 
mais entre pessoas economicamente desprovidas.
Alternativa E: VERDADEIRO. A subnutrição é o consumo 
insuficiente de nutrientes essenciais para a saúde, 
acarretando em uma deficiência de nutrientes es-
senciais. A subnutrição pode ocorrer como resulta-
do de uma ingestão insuficiente devido a uma die-
ta pobre; de uma absorção deficiente, no intestino, 
dos alimentos ingeridos ou da perda excessiva de 
nutrientes por processos como a diarreia, sangra-
mento, insuficiência renal e doenças catabólicas.
▍Resposta: Ⓔ

05 (UFU, 2013 / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL) De 
acordo com a patogenia das doenças caren-

ciais, habitualmente é identificada a seguinte se-
quência no processo de instalação das depleções 
nutricionais:

Ⓐ Deficiência nutritiva – adaptação inicial do orga-
nismo – alterações funcionais – alterações bioquí-
micas – lesões anatômicas.
Ⓑ Adaptação inicial do organismo – deficiência ali-
mentar – alterações funcionais – lesões anatômicas 
– alterações bioquímicas.
Ⓒ Deficiência nutritiva – alterações funcionais – 
adaptação inicial do organismo – alterações bio-
químicas – lesões anatômicas.
Ⓓ Deficiência alimentar – adaptação inicial do or-
ganismo – alterações bioquímicas – alterações fun-
cionais – lesões anatômicas.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: As doenças carenciais surgem 
pela instalação de depleções nutricionais. Estas de-
pleções ocorrem pelo desequilíbrio entre consumo 
alimentar e perda de nutrientes, iniciando-se pela 
deficiência nutritiva ou alimentar, seguindo-se de 
alterações funcionais do organismo, adaptação 
inicial do organismo, alterações bioquímicas e por 
fim lesões anatômicas, consequência da depleção 
e deficiência de diversos nutrientes ou até mesmo 
de um específico.
▍Resposta: Ⓒ

06 (UFJF, 2015 / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL) 
Quanto ao metabolismo de nutrientes, some 

o valor correspondente das afirmativas corretas.

Valor Afirmativa

05 O metabolismo do álcool pode levar a hipoglicemia 
devido à inibição da gliconeogênese hepática.

03

O ciclo da uréia, que ocorre exclusivamente no fíga-
do, é o mecanismo que permite que a amônia (NH3) 
seja transformada em uréia. A uréia é a principal for-
ma de excreção de nitrogênio.

02

Em indivíduos com acidose metabólica há maior 
proteólise muscular. Se a ingestão alimentar for in-
suficiente, estes indivíduos podem apresentar ba-
lanço nitrogenado negativo.

04
As fibras, após sofrerem fermentação anaeróbica 
pela microbiota intestinal, não fornecem fonte de 
energia para os enterócitos.
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A soma do valor das alternativas CORRETAS é:

Ⓐ 10.
Ⓑ 14.
Ⓒ 11
Ⓓ 08

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva de valor 05: VERDADEIRO. O uso do álcool pode 
ter como conseqüência a inibição da gliconeogê-
nese hepática, responsável em grande parte pela 
hipoglicemia alcoólica. A Hipoglicemia induzida 
pelo álcool é observada em estados de depleção 
de glicogênio (jejum prolongado). A inibição da 
neoglicogênese pelo álcool ocorre por: reduzir a 
resposta contra-reguladora; inibir a captação de 
precursores da neoglicogênese pelo hepatócito e a 
oxidação de lactato e glutamato pelo fígado e pelo 
rim5,6.

Assertiva de valor 03: VERDADEIRO. O ciclo da uréia 
consiste em uma série de reações enzimáticas 
que convertem a amônia, liberada durante o ca-
tabolismo das proteínas, em uréia. O ciclo da uréia 
ocorre no fígado e a uréia produzida segue para 
a corrente sanguínea, em seguida rim, e assim é 
excretada. A uréia é a principal forma de excreção 
do nitrogênio.

Assertiva de valor 02: VERDADEIRO. A acidose metabólica 
tem sido identificada como um fator contribuinte 
para o catabolismo protéico. Estudos tem mostra-
do que a acidose é o estímulo inicial para a ativação 
e transcrição de genes que codificam enzimas que 
participam da via proteolítica ubiquitina-proteas-
soma dependente de Adenosina trifosfato (ATP), 
levando à proteólise muscular. Se a ingestão ali-
mentar for insuficiente, estes indivíduos podem 
apresentar balanço nitrogenado negativo e se for 
em excesso, positivo.7..

Assertiva de valor 04: FALSO. É no ceco e íleo ascenden-
te que ocorre a fermentação anaeróbica das fibras. 
Os carboidratos não digeridos no intestino delga-
do são fermentados pelas bactérias do cólon, onde 
são produzidos gases, ácidos orgânicos e ácidos 
graxos de cadeia curta, dentre eles o butirato, que 
por sua vez tem sido apontado como principal fon-
te de energia para a mucosa colônica. Portanto, as 
fibras, após sofrerem fermentação anaeróbica pela 
microbiota intestinal, fornecem sim fonte de ener-
gia para os enterócitos8.

▍Resposta: Ⓐ

07 (UFU, 2012 / RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL) Al-
gumas deficiências de micronutrientes são 

relativamente comuns em países em desenvolvi-
mento e se destacam na agenda de vigilância ali-
mentar e nutricional do Brasil. Estão incluídas nessa 
agenda, em ordem decrescente de prevalência, as 
deficiências de:

Ⓐ iodo, vitamina D, e ferro.
Ⓑ vitamina A, iodo e cálcio.
Ⓒ ferro, vitamina A e cálcio.
Ⓓ ferro, vitamina A e iodo.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: A vigilância alimentar e nutricio-
nal consiste na descrição contínua e na predição de 
tendências das condições de alimentação e nutri-
ção da população e seus fatores determinantes. No 
que se refere às doenças relacionadas às deficiên-
cias de micronutrientes, a Pesquisa Nacional de De-
mografia e Saúde da Criança e da Mulher, realizada 
em 2006, reafirmou que as deficiências de ferro e 
vitamina A ainda persistem como problemas de 
saúde pública no Brasil: 17,4% das crianças e 12,3% 
das mulheres em idade fértil apresentam hipovi-
taminose A, enquanto 20,9% e 29,4% desses gru-
pos populacionais, respectivamente, apresentam 
anemia por deficiência de ferro. Estudos regionais 
apontam para uma prevalência média de cerca de 
50% de anemia ferropriva em crianças menores de 
cinco anos de idade. Portanto, a prevalência da de-
ficiência de Ferro é maior do que a de vitamina A.  
A melhoria do acesso à saúde e à renda da popu-
lação deveria ter impactado na melhoria dos indi-
cadores relativos à deficiência de micronutrientes, 
carências que, aparentemente, estavam sanadas, 
como no caso da hipovitaminose A e outras defi-
ciências, como o ressurgimento de casos de Beri-
béri em alguns estados brasileiros, e o desajuste 
do consumo de iodo por adultos, provenientes do 
consumo excessivo do sal de cozinha iodado. Este 
último, apesar de menor prevalente em relação a 
vitamina A e o Ferro, ainda não foi sanada. Os ob-
jetivos da Vigilância Nutricional e Alimentar devem 
ser avaliar e monitorar: a qualidade da alimentação 
quanto ao consumo de energia, de macro e micro-
nutrientes (principalmente de vitamina A, ferro e 
iodo), e de grupos alimentares, como frutas, verdu-
ras e legumes, gorduras, com destaque para as do 
tipo trans e saturadas, sódio e açúcares9.
▍Resposta: Ⓓ
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GLOSSÁRIO 

AGCC: Ácidos graxos de cadeia curta

ALA: alfa-linolênico

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ATP: Adenosina trifosfato 

CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média 

CLA: Ácido linoleico conjugado (CLA)

DEP: A desnutrição energético-proteica

DNA: ácido desoxiribonucléico

DHA: Docosahexaenoico 

EPA: Eicosapentaenoico (EPA)

Fe: ferro

FLV: frutas, legumes e verduras

FOS: frutoligossacarídeos 

g: grama

HAS: hipertensão arterial sistêmica

HCM: hemoglobina corpuscular média

IBRANUTRI: Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional

Ig: imunoglobulina

Mg: miligrama

NH3: amônia

PTH: paratohormônio

RBP: (Retinol binding protein)

RNA: ácido ribonucleico

SER: Sistema reticuloendotelial

TPP: tiamina pirofosfato 

UFC: Unidades Formadoras de Colônias

UTI: Unidade de terapia intensiva 

UV: ultravioleta

VCM: volume corpuscular médio

RESUMO PRÁTICO

1. VITAMINAS, SUAS FONTES, DEFICIÊNCIAS E TOXICIDADE.

Vitamina Fontes alimentares Funções Deficiência Toxicidade

LIPOSSOLÚVEIS

A

Fígado; gema de ovo; 
vegetais amarelo-alaran-
jados (cenoura, abóbora; 
mamão)

Visão, diferenciação 
e proliferação ce-
lular.

Xeroftalmia, ce-
gueira noturna.

Náuseas; vômitos, dor 
de cabeça; aumento 
da pressão no fluido 
cerebroespinhal.
Dose muito alta pode 
ser fatal.

D
Leite e derivados; óleo de 
fígado de peixe; gema de 
ovo; óleos vegetais.

Manutenção das 
concentrações de 
cálcio e fósforo no 
plasma.

Raquitismo (crian-
ças); osteomalácea

Náuseas; hiporexia; fra-
queza; dor de cabeça e 
abdominal; diarreia;cãi-
bras; hipercalemia.

E
Manteiga, gema de ovo; 
amendoim, nozes, linhaça 
e óleos vegetais.

Antioxidante; me-
lhora da imunidade.

Anemia hemo-
lítica; alterações 

neurológicas.
Não detectada

K Vísceras; gema de ovo; ve-
getais verde-escuros.

Coagulação sanguí-
nea

Distúrbios hemor-
rágicos Não detectada

HIDROSSO- 
LÚVEIS

B1
(Tiamina)

Vísceras; carne vermelha; 
cereais integrais; legumi-
nosas.

Coenzima para meta-
bolismo de macronu-
trientess.

Beribéri, Síndrome 
de Wernicke-Kor-
sakoff

Não detectada

B2
(Riboflavina)

Vísceras; leite e derivados; 
gema de ovo; agrião; be-
rinjela.

Formação de eritróci-
tos; neoglicogênese; 
regulação de enzimas 
tireoidianas.

Lesões no canto da 
boca e lábios; des-
camação dolorosa 
na língua; dermati-
te seborreica.

Não detectada por via 
oral. Parenteral: cristali-
zação nos rins.

Niacina

Vísceras; carne vermelha; 
frango; peixe; grãos de 
cereais; ovos; milho e leve-
duras.

Metabolismo ener-
gético Pelagra

Ácido nicotínico: va-
sodilatação; enrubes-
cimento; queimação e 
coceira da pele.
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Vitamina Fontes alimentares Funções Deficiência Toxicidade

HIDROSSO- 
LÚVEIS

B6
(piridoxina)

Vísceras, carne vermelha, 
carne de porco; leite; cereais 
integrais; abacate, batata.

Coenzima em rea-
ções enzimáticas de 
aminoácidos, car-
boidratos, lipídeos e 
neurotransmissores

Rara. Anemia mi-
crocítica; dermatite 
seborreica; depres-
são; confusão e 
convulsões.

Lesões dermatológicas; 
neuropatia periférica; 
ataxa; fraqueza mus-
cular.

B9
(folato)

Vísceras, carne vermelha; 
leguminosas; agrião, alface; 
espinafre; aspargo; couve; 
repolho.

Participa de reações 
para síntese de DNA 
e RNA.

Anemia perniciosa; 
Deficiência no tubo 
neural.

Não detectada; Pode 
mascarar anemia por 
deficiência de B12

B12
(Cobalami-

na)

Vísceras; carne vermelha; 
ovos.

Co, Fator para sínte-
se de ácido nucléico; 
metabolismo lipídico 
e reações de metila-
ção.

Anemia megalo-
blástica; neuropa-
tia; hiper-homocis-
teinemia

Não detectada

C

Laranja, acerola, mamão; 
goiaba, caju; mexerica; mo-
rango; pimentão; couve; 
batata.

Antioxidante; co, 
Fator e co-substrato 
para diferentes enzi-
mas.

Escorbuto; siste-
ma imunológico e 
cicatrização defi-
cientes.

Gastrenterite transien-
te; diarreia osmótica.

Fonte: Cozzolino, 2012.

2. MINERAIS

Macrominerais: Minerais necessários para os seres humanos em quantidade de 100mg/dia ou mais ( 
isto é, em grandes quantidades)11.

Microminerais: Minerais necessários para os seres humanos em quantidades menores que 100mg/
dia (isto é, em grandes quantidades de alguns miligramas ou até microgramas). Dentro da classificação 
de micronutrientes, ainda existem os elementos ultra-traço, que são Minerais encontrados no corpo, em 
quantidades muito pequenas e tipicamente medindo em microgramas11.

Minerais, suas fontes, deficiências e toxicidade. 
Minerais mais 

estudados Fontes alimentares Principais Funções Deficiência Toxicidade

M
ac

ro
m

in
er

ai
s

Cálcio

Leite e derivados, 
folhosos verde-es-
curos, sardinha, 
salmão enlatado, 
moluscos, ostras.

Participa da formação e integridade 
óssea. Importante na coagulação 
sanguínea, contração muscular, 
transporte de membrana, transmis-
são de impulsos nervosos e co, Fator 
em reações enzimáticas.

Redução da massa óssea.
Deficiência crônica predis-
põe à osteoporose na ida-
de avançada

Calcificação de tecidos mo-
les.
Alta ingestão interfere na 
absorção de minerais como 
ferro, zinco e manganês e 
pode levar à constipação 
intestinal.

Cloro
Sal de cozinha, 
frutos do mar, lei-
te, carnes, ovos

Importante na regulação da pressão 
osmótica. Participa no equilíbrio 
ácido-base e na manutenção do pH 
sanguíneo. Forma o ácido clorídrico.

Alcalose metabólica
Acidose metabólica, cefa-
leia, confusão mental, hi-
perventilação

Enxofre

Carnes, aves, pei-
xe, ovos, feijões, 
brócolis, couve, 
Flor.

Constituinte dos aminoácidos cis-
tina, cisteína e metionina. Também 
das vitaminas tiamina, biotina e áci-
do pantotênico. Participa da forma-
ção de heparina. Se caracteriza mais 
como componente de moléculas 
orgânicas do que como mineral.

Altamente improvável
Altamente improvável. Ex-
cretado na forma de sulfato 
pelos rins.

Fósforo

Queijo, gema de 
ovo, leite, carne, 
peixe, aves, ce-
reais integrais e 
quase todos os 
outros alimentos.

Participa da formação e integrida-
de óssea; das moléculas de ácidos 
nucléicos (DNA, RNA), dos fosfolipí-
dios de membrana e das reações de 
transferência energética (ATP).

Deficiência rara. Redução 
da síntese de ATP. Anor-
malidades neurológicas, 
musculares, esqueléticas, 
hematológicas, renais. O 
uso prolongado de antiáci-
dos pode originar carência 
de fósforo.

Interfere na absorção do 
cálcio, aumenta a libertação 
de cálcio dos ossos.
Parestesias de e tremidades, 
confusão mental, sensação 
de peso nas pernas, hiper-
tensão.
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Minerais mais 
estudados Fontes alimentares Principais Funções Deficiência Toxicidade

M
ac

ro
m

in
er

ai
s

Magné-
sio

Sementes, nozes, 
leguminosas, ce-
reais integrais, 
hortaliças de 
folhas verde-es-
curas.

Estabiliza a estrutura do ATP. Co, 
Fator de reações enzimáticas do 
metabolismo de componentes ali-
mentares. Participa da transmissão 
e atividade neuromuscular. Blo-
queador natural dos canais de cálcio

Tremores, espasmos mus-
culares, irritabilidade, ano-
rexia, náusea, vômitos. Se-
creção diminuída de PTH e 
alteração no metabolismo 
ósseo.

Inibe calcificação óssea. 
Pressão baixa, problemas 
respiratórios, distúrbios no 
ritmo cardíaco.

Potás-
sio

Amplamente dis-
tribuído. Vegetais, 
frutas, carnes, 
aves, peixes, leite 
e cereais.

Funcionamento nervoso e muscu-
lar, equilíbrio ácido-básico e meta-
bolismo da água.

Vômitos, distensão ab-
dominal, íleo paralítico, 
redução ou ausência de re-
flexos, parestesia, dispnéia, 
hipotensão, dilatação car-
díaca, arritmia.

Paralisia muscular, distúr-
bios cardíacos, confusão 
mental, parestesia.

Sódio

Sal, carnes bovi-
nas e suínas, sardi-
nhas, leite e deri-
vados, conservas, 
batata.

Equilíbrio ácido-básico, funciona-
mento nervoso e muscular. Distri-
buição orgânica de água e volume 
sanguíneo.

Letargia, fraqueza, convul-
sões. Câimbras, desidrata-
ção, tonturas e hipotensão 
arterial.

Cefaleia, delírio, parada res-
piratória, hipertensão, erite-
ma da pele.

M
icr

om
in

er
ai

s

Cobre

Frutos do mar, 
aves, fígado, rim, 
chocolate, nozes, 
frutas e legumino-
sas secas.

Componente de muitas enzimas. 
Mobilização do ferro para a síntese 
da hemoglobina. Síntese do hormô-
nio da adrenalina e formação dos 
tecidos conjuntivos.

Anemia hemocrômica 
microcítica, Neutropenia, 
Leucopenia, Desminerali-
zação óssea.

Náusea, vômito, hemorra-
gia gastrointestinal, diar-
reia, anemia hemolítica, 
cirrose hepática crônica, 
icterícia.

Ferro

Vísceras, frutos 
do mar, carnes; 
feijões, hortaliças 
verdes- escuras, 
gema de ovo, 
melaço, cereais 
integrais.

Essencial na formação da hemoglo-
bina. Desempenha papel no fun-
cionamento adequado do sistema 
imune.

Anemia, palidez, fadiga, 
apatia.

Aumento da quantidade 
de radicais livres. Distúrbios 
gastrointestinais. Paladar 
metálico, convulsões, náu-
seas, vômito, febre, suor, 
hipotensão, cefaleia hepa-
tomegalia, susceptibilidade 
a infecções, cirrose, diabetes 
mellitus. É contra-indicado 
em doenças acumulativas 
de ferro (talassemia, hemos-
siderose, hemocromatose).

Flúor
Frutos do mar, 
chás, água potável 
fluoretada,

Efeito benéfico no esmalte dental, 
conferindo resistência máxima às 
cáries. Agente antibacteriano bucal.

Cáries dentárias Manchas no esmalte dos 
dentes, osteoporose.

Zinco

Ostras, mariscos, 
arenque, fígado, 
leguminosas, lei-
te, farelo de trigo.

Participa de reações na síntese ou 
degradação de carboidratos, lipí-
deos, proteínas e ácidos nucléicos. 
Também está envolvido nos pro-
cessos de transporte, função imune, 
expressão da informação genética e 
maturação sexual.

Retardo no crescimen-
to, atraso na maturação 
sexual, hipogonadismo, 
anemia suave, acuidade 
diminuída do paladar, alo-
pecia, lesões na pele, acro-
dermatite enteropática, 
imunodeficiências.

Anemia, febre e distúrbios 
do sistema nervoso central, 
em pacientes sofrendo he-
modiálise. Interferência na 
absorção de cobre.

Ul
tr

a-
tr

aç
o

Iodo

Mariscos, sal io-
dado, produtos 
lácteos. Água de 
região não bocio-
gênica.

Formação dos hormônios da tireoi-
de.

Durante a gestação e cres-
cimento pós natal pode 
gerar Cretinismo. Bócio 
simples ou endêmico.

Pode provocar bócio e por 
vezes hipertiroidismo.

Manga-
nês

Grãos integrais, le-
guminosas, nozes 
e chás.

Componente de enzimas. Formação 
de tecido conjuntivo e ósseo, cresci-
mento e reprodução e metabolismo 
e carboidratos e lipídeos.

Perda de peso, dermatite 
transiente, náusea, vômito. 
Afeta a capacidade repro-
dutiva, a função pancreá-
tica e o metabolismo de 
carboidratos.

O excesso acumulado no 
fígado e no sistema nervoso 
central produz os sintomas 
do tipo Parkinson.

Molib-
dênio

Amplamente dis-
tribuído. Legumi-
nosas, grãos de 
cereais, vegetais 
de folha verde-es-
cura, vísceras.

Ativação de enzimas
Taquicardia, náusea e vô-
mitos, letargia, desorien-
tação, cefaleia, taquipneia.

Síndrome semelhante à 
Gota.
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Minerais mais 
estudados Fontes alimentares Principais Funções Deficiência Toxicidade

Ul
tr

a-
tr

aç
o

Selênio
Oleaginosas, miú-
dos, frutos do mar 
e cereais integrais.

Age em conjunto com a vitamina 
E como um potente antioxidante, 
combatendo a atividade dos radi-
cais livres. Tem ação de proteção 
contra o câncer e é essencial para a 
função normal da tireoide.

Pode contribuir para doen-
ças cardíacas, disfunção 
da tireoide, depressão do 
sistema imune e sensibili-
dade muscular.

É o mineral mais tóxico dos 
presentes na dieta. A inges-
tão de doses altas promove 
a perda de cabelo, unhas e 
dentes.

Fonte: Mahan et al, 2013; Manual Merk, 2015.

3. BIODISPONIBILIDADE 

Biodisponibilidade é a disponibilidade de um mineral dentro do intestino delgado que, para sua absor-
ção eficaz, implica em sua retenção no corpo e utilização nas funções celulares ou teciduais11. 

Biodisponibilidade de Cálcio e Ferro 

Ferro Cálcio

In
ib

id
or

es

Interferente Ação Interferente Ação

Cálcio

Compete com o ferro na formação de 
complexos insolúveis, diminuindo a 
absorção tanto do ferro heme quanto 
não-heme

Ácido oxálico 
(oxalato)

Mais potente inibidor. Forma com-
posto insolúvel com o cálcio, inibin-
do absorção.

Ácido fítico (Fitatos) Potente inibidor. Forma sais insolúveis 
com o ferro, inibindo absorção. nos 

Ácido fitico  
(Fitatos)

Inibidor moderado. Muito presente 
nas fibras. Forma composto insolúvel 
com o cálcio, inibindo absorção.

Compostos fenólicos 
(Flavonoides, ácidos 

fenólicos, polifenóis e 
taninos.)

Forma sais insolúveis com o ferro, ini-
bindo absorção. Fósforo Em excesso prejudica a absorção

Cafeína, sódio e  
excesso de  

proteína
Aumentam a excreção urinária.

Fa
cil

ita
do

re
s

Vitamina C

Mais importante agente facilitador. 
Mudança do estado de oxidação do 
ferro, de íon férrico para íon ferroso, 
aumentando a sua absorção.

Vitamina D Necessária à absorção

Vitamina A e betaca-
roteno

Forma um complexo com o ferro, 
anulando ou diminuindo os efeitos 
de agentes inibitórios da absorção do 
ferro.

Lactose

De forma geral, os carboidratos pare-
cem aumentar a
absorção do cálcio. A lactose seria o 
carboidrato mais potente.

Carne vermelha

O perfil de aminoácidos da carne é ca-
paz de reduzir a acidez no intestino, e 
assim, facilita a absorção do ferro não-
-heme.

Frutanos

O produto da sua fermentação reduz 
o pH do lúmen intestinal, o que favo-
rece a solubilidade e a difusão do cál-
cio através da mucosa colônica.

Fonte: Mahan et al, 2013, Cozzolino, 2012.

4. METABOLISMO DO FERRO

O ferro constitui uma das maiores carências dietéticas da população brasileira, sendo essencial à vida e 
indispensável para a produção de hemoglobina, mioglobina e outras componentes. A absorção é o principal 
mecanismo regulador do pool de ferro endógeno. O ferro necessita está na sua forma reduzida (2+) para 
absorção pelas células intestinais, porém a maior parte do ferro presente nos alimentos encontra-se na sua 
forma oxidada (3+), por isso, a conversão do ferro férrico (Fe 3+) ao ferroso (Fe 2+), facilita a absorção de ferro 
no lúmen intestinal. Dois tipos de ferro são fornecidos pela dieta: o ferro heme e o ferro não-heme. O ferro 
heme está presente em alimentos de origem animal, como carne bovina, frango e peixe, e o ferro não-heme, 
além de ser ofertado pela carne vermelha, também é encontrado nos cereais e outros vegetais10,11.
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O ferro é transportado na circulação pela transferrina e armazenado nos tecidos ligado à ferritina ou 
hemossiderina. Por causa de sua atividade ferro-oxidase, a ceruloplasmina, é importante na incorporação 
do ferro a transferrina. No período de um mês as mulheres perdem quase duas vezes mais ferro do que os 
homens10,11.

• Hemoblobina: Metaloproteína que contém ferro, está presente nos glóbulos vermelhos (eritrócitos) e 
permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório, dos pulmões para os tecidos10,11. 

• Mioglobina: Atua no transporte e armazenamento de oxigênio no músculo10,11.
• Transferrina: Proteína que é sintetizada no fígado e transporta o ferro no sangue para os eritroblastos, 

para utilização na síntese de heme e para todos os outros tecidos10,11.
• Hemossiderina: Forma complexa insolúvel de armazenamento do ferro. Entre 200 e 1.500mg de ferro 

são armazenados no corpo como ferritina e hemossiderina; 30% das reservas de ferro corporal estão no 
fígado; 30% é encontrado na medula óssea e, o restante, no baço e músculos10,11.

• Ferritina: Proteína globular de armazenamento que se localiza essencialmente no fígado. A ferritina é a 
mais importante proteína de reserva do ferro e é encontrada em todas as células, especialmente naque-
las envolvidas na síntese de compostos férricos e no metabolismo e na reserva do ferro10,11.

Macronutrientes:  Carboidrato, Proteína, Lipídio

Macronutriente Definição Classificação Principais funções

Carboidrato

Compostos orgânicos 
de carbono, hidrogênio 
e oxigênio. Possuem a 
mesma forma empíri-
ca CnH2nOn. Fórmula 
não se aplica a alguns 
oligossacarídeos, polis-
sacarídeos e álcoois do 
açúcar.

Monossacarídeos: são os açúcares simples. 
As menores unidade de carboidrato. Exem-
plos: glicose, galactose, frutose, manose.

Representam 50 a 60% de uma dieta nor-
mal. Principal função é o fornecimento de 
energia. São também elementos estrutu-
rais de plantas (celulose). 

Dissacarídeos: dois monossacarídeos uni-
dos por ligação glicosídica. Exemplos: Saca-
rose (Frutose e glicose), lactose (galactose e 
glicose), maltose (duas de glicose).

Polissacarídeos: polímero de glicose. Exem-
plos: amido (ligações α 1-4 e α 1-6), dextrina, 
glicogênio, celulose (ligações β 1-4)

Proteína

Macromoléculas for-
madas por unidades 
básicas de α-aminoá-
cidos unidos através 
de ligações peptídicas. 
Existem ao todo 20 
aminoácidos conheci-
dos.

Peptídeos: até dez aminoácidos
Enzimática - acelerando várias reações 
metabólicas; hormonal - regulando o 
metabolismo; proteínas de depósito, 
transporte, contráteis e anticorpos - ar-
mazenamento de nutrientes como fer-
ro, transporte de oxigênio, contração 
muscular através da actina e miosina, 
formação de complexos com substâncias 
antigênicas, entre outras. 

Polipeptídios: até 100 aminoácidos

Proteínas: mais de 100 aminoácidos

Lipídio

Classe de compostos 
orgânicos solúveis em 
solventes orgânicos e 
insolúveis em água.

Triacilglicerol: éster de três moléculas de áci-
dos graxos unidas a um glicerol

Reserva energética, componentes de 
membranas celulares, fontes de ácidos 
graxos essenciais, síntese hormonal, 
emulsionantes.

Colesterol: Esteroide com estrutura cíclica de 
quatro anéis e um grupo álcool. Não possui 
ácido graxo.

Fosfolipídio: éster de glicerol com ácido fos-
fórico no terceiro átomo de carbono. 

Ácidos graxos: cadeia de hidrocarbono não 
ramificadas com um número uniforme de 
carbonos. Ácidos graxos saturados: ligações 
simples. Ácidos graxos monoinsaturados: 
uma ligação dupla. Ácidos graxos poliinsatu-
rados: duas ou mais ligações duplas.

Fonte: Mahan et al, 2013, Lameu, 2005. 

5. FIBRAS ALIMENTARES

Fibras alimentares são compostos de origem vegetal, correspondentes às partes comestíveis de plantas ou 
carboidratos análogos que, quando ingeridos, são resistentes à hidrólise, digestão e absorção no intestino 
delgado e sofrem fermentação completa ou parcial no intestino grosso3,11,14. 
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Fibra Característica Ação Tipos

Solúveis

Polímeros de carboidratos 
não-celulósicos, dissolvem-
-se em água, formando géis 
viscosos. São resistentes à 
ação de enzimas intestinais, 
mas sofrem fermentação pe-
las bactérias do cólon.

Retardam o esvaziamento gástrico e o trânsito in-
testinal; Alteram o metabolismo intestinal através 
da produção dos AGCC; modulam a mobilidade 
gastrointestinal; reduzem a diarreia (aumento na ab-
sorção de água); promovem o desenvolvimento da 
mucosa intestinal (íleo e cólon); proporcionam ener-
gia (devido à fermentação) para a mucosa intestinal; 
diminuem o pH do cólon; melhoram a proteção con-
tra a infecção (função de barreira, imunidade); dimi-
nuem o ritmo de absorção de glicose e colesterol.

Pectinas, mucilagens, 
gomas (goma arábica e 
goma guar), inulina, he-
miceluloses tipo A, psyl-
lium, beta-glucan e FOS 
(frutooligossacarídeos),

Insolúveis

Praticamente insolúveis em 
água, portanto não formam 
géis, e sua fermentação é li-
mitada.

Aumentam o peso e a maciez das fezes; aumentam 
a frequência da evacuação e diminuem o tempo de 
trânsito no cólon; reduzem a obstipação; retêm água; 
são pouco fermentáveis; aumentam a proteção con-
tra infecção bacteriana.

Lignina, celulose e algu-
mas hemiceluloses

Fonte: Filizetti e Lobo, 2005; Mahan et al, 2013, Cuppari, 2005

6. ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA (AGCC)

No intestino grosso, as bifidobactérias fermentam as fibras solúveis, formando gases (hidrogênio, oxigênio, 
dióxido de carbono, amônia e metano) e produzindo AGCC, principalmente butirato, utilizado preferen-
cialmente como fonte de energia pelos colonócitos. 
Os AGCC tem importante papel na fisiologia do intestino, pois são reconhecidos como substratos energé-
ticos para o enterócito; estimulam a proliferação celular do epitélio; melhoram o fluxo sanguíneo; aumen-
tam a absorção de água e sódio, importantes nos casos de diarréia; diminuem o pH intraluminal (diminui 
a absorção da amônia), importantes para pacientes com encefalopatia hepática e insuficiência renal3,11,14.

7. PROTEÍNAS


