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APRESENTAÇÃO

VOLUME 1 - FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO

A coleção Manuais da 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. Elaborada a partir de 
uma metodologia que julgamos ser a mais apropriada ao estudo direcio-
nado para as provas em Nutrição, contemplamos os 6 volumes da coleção 
com os seguintes recursos:

• Teoria esquematizada de todos os assuntos;
• Questões comentadas alternativa por alternativa  

(incluindo as falsas);
• Quadros, tabelas e esquemas didáticos;
• Destaque em verde para as palavras-chave;
• Questões categorizadas por grau de dificuldade,  

de acordo com o modelo a seguir:

FÁCIL   
INTERMEDIÁRIO   

DIFÍCIL   

Elaborado por professoras com sólida formação acadêmica em Nutrição, a
presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que 
em nossa avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obten-
ção de altas performances em provas e concursos na Nutrição.

CAMILA PINHEIRO
Editora
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1. INTRODUÇÃO

A ciência da nutrição é baseada nas quatro leis da alimentação: quanti-
dade, qualidade, harmonia e adequação. Essa ciência estuda os alimentos 
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 quantificadas com 
base nas Dietary Reference Intakes (DRI), que se subdivide em Ingestão 
Dietética Recomendada (RDA), Necessidade Média Estimada (EAR), Inges-
tão Adequada (AI) e Limite Superior Tolerável de Ingestão (UL).4,13

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 conformida-
de da alimentação, às especificações de cada indivíduo, considerando os 
ciclos da vida, o estado fisiológico, os hábitos alimentares e as condições 
socioeconômicas 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
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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.
• 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 re-
sistentes 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, pelo motivo de determinados tipos de 
fibras insolúveis serem rapidamente fermentados enquanto alguns tipos 
de fibras solúveis não afetarem a absorção de glicose e lipídeos. A FAO/
WHO recomenda 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


