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Nutrição 

 

PRINCIPIOS DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

Conceito de Nutrição 

Conjunto de fenómenos físicos, químicos, físico-químicos e fisiológicos que  se passam no 
interior do organismo e mediante os quais este recebe e  utiliza os materiais fornecidos pelos 
alimentos, que lhe são necessários para  a formação e manutenção da sua matéria viva e para 
a realização das  actividades próprias, quer da vida vegetativa, quer da vida de relação e  
trabalho. 
 
Conceito de Alimentação 
 
Acção de fornecer ao organismo os alimentos de que precisa, sob a forma de produtos 
alimentares (naturais ou modificados, ou ainda, em parte,  sintéticos). 
 
Conceito de Alimentação Saudável 
 
 É uma forma racional de comer que assegura  variedade, equilíbrio e quantidade justa de 
alimentos  escolhidos pela sua qualidade nutricional e higiénica, submetidos a benéficas 
manipulações alimentares. 
 
A ciência da Nutrição  
 
É a ciência das substâncias e dos nutrientes contidos nos alimentos, da sua  acção, interacção e 
equilíbrio, em relação com a saúde e a doença. 
A nutrição trata igualmente dos processos pelos quais o organismo ingere, digere, absorve, 
transporta, utiliza e expele os alimentos; deve ter em conta os aspectos social, económico, 
cultural e psicológico. 
 
Alimentação influencia directamente: 
 
- Desenvolvimento intra-uterino e consequências para a criança e para futuro  adulto 
- Crescimento, desenvolvimento e maturação, durante a infância e  adolescência 
 - ritmos de envelhecimento ao longo do ciclo de vida 
 - comportamentos e desenvolvimento intelectual epsico-afectivo 
-  capacidades e aptidões para aprendizagem e realização de trabalho 
- imunidade e resistência a infecções 
-  vulnerabilidade para doenças metabólicas e degenerativas 
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Determinantes das escolhas alimentares: 
 
- Factores físicos  
- factores religiosos 
- factores sociais 
- factores económicos  
- factores psicológicos  
- factores culturais 
 
Principais factores de risco das doenças cronicas: 
 
- Hipertensão arterial 
• Hipercolesterolemia 
• Hiperglicemia /diabetes 
• Insuficiente ingestão de frutos e  vegetais 
• Excesso de peso/Obesidade 
• Inactividade física 
• Tabagismo 
 

Alterações nos hábitos alimentares e de actividade física podem influenciar 
significativamente muitos destes factores de risco para as doenças crónicas não transmissíveis, 
e contribuir para a diminuição da comorbilidade, incapacidade e mortalidade 
 
Obesidade pediátrica: 
 
A obesidade pediátrica tem consequências negativas a vários níveis: 
- Nível clínico 
- Risco de persistência da patologia; 
- Presença de biomarcadores de risco: 
- Patologia cardiovascular 
- Diabetes tipo 2 
- Síndroma metabólico; 
- Alergias; 
- Problemas ortopédicos; 
- Síndrome de apneia obstrutiva do sono; 
- Nível psicossocial 
- Auto-imagem negativa, 
- Baixa auto-estima,… 
- Nível económico 
 
Actividade física regular e saúde: 
 
- Aumenta as necessidades calóricas, e em geral, nutricionais; 
• Contribui para a redução da tensão arterial; 
• Beneficia o esvaziamento biliar; 
• Ajuda a regular o trânsito intestinal; 
• Melhora o perfil lipídico sanguíneo; 
• Melhora a regulação da glicemia; 
• Fortalece músculos e ossos; 
• Contribui para o desenvolvimento da aptidão física; 
• Reduz o stress, ansiedade e depressão. 
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Lípidos 
 
 

Os lípidos, também chamados de gorduras, são biomoléculas orgânicas compostas 
por carbono, hidrogênio e oxigênio, caracterizadas por serem insolúveis em água, e solúveis 
emsolventes orgânicos. Os lipídios apresentam varias funções, sendo as principais: 

 
1.Fonte de energia (Função energética) em animais e sementes oleaginosas, sendo aprincipal 
forma de armazenamento os triacilgliceróis (triglicerídeos); 
2.Estrutural 
3.Isolante térmico nos animais endodérmicos 
4.Proteção mecânica 
 
Utilização dos lípidos: 
 
•Alimentação, como óleos de cozinha, margarina, manteiga, maionese; 
• Produtos manufacturados: sabões, resinas, cosméticos, lubrificantes. 
•Combustíveis alternativos, como é o caso do óleo vegetal transesterificado quecorresponde a 
uma mistura de ácidos graxos vegetais tratados com etanol e ácido sulfúrico que substitui o 
óleo diesel, não sendo preciso nenhuma modificação do motor, além de ser muito menos 
poluente e isento de enxofre. 
 
 
Origem: Natureza (Vegetais e Animais) 
 
Classificação: 
 

 
TRIACILGLICERÓIS: 
- Lípidos mais abundantes no organismo humano 
- Representam 95% da gordura corporal 
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Fosfolípidos: 
 

 
Colesterol: 
 

 
 
Funções: 
 
- Energética (9Cal/g) 
- Absorção das vitaminas 
- Lipossolúveis 
- Estrutura da membrana Celular 
- Síntese hormonal 
- Isolamento térmico, eléctrico e físico 
- Protecção aos órgãos vitais 
- Sapidez dos alimentos 
- Trânsito cólico 
- Saciedade 
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Ácidos gordos – parâmetros de classificação: 
 
Tamanho da cadeia de carbonos 
� Grau de saturação dos carbonos na cadeia 
� A posição das duplas ligações 
 
Classificação: 
 
- Saturados 
- Insaturados 
 - Monoinsaturados 
 - Polinsaturados 
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Exemplo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGE (Ácidos Gordos Essenciais): 
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Recomendações nutricionais: 

- 20 a 35% do VET 

- Gordura saturada até 10% do VET 

 

Hidratos de Carbono 

 

Funções: 

1. São a principal fonte de energia, para o normal funcionamento do organismo. 

2. São os nutrimentos energéticos exclusivos* do sistema nervoso, glóbulos vermelhos e 
córtex renal e são indispensáveis para o funcionamento de todos os tecidos e órgãos. 

3. Permitem, ainda, que as proteínas e as gorduras sejam utilizadas, no organismo. 

Sinónimos: 

Glícidos, glúcidos; 

Classificação: 

São compostos dos elementos carbono (C), hidrogénio (H) e oxigénio (O)  

Possuem uma estrutura química assente em unidades básicas, os monossacarídeos (oses); 
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- Monossacarídeos 

- Dissacarídeos 

- Oligossacarídeos 

- Polissacarídeos 

 

Monossacarídeos ((unidades isoladas de sacarídeos, monoses)) 

- glicose 

- frutose 

- galactose 

- arabinose 

- manose 
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Dissacarídeos ( duas unidades interligadas de sacarídeos, dioses) 

- são desdobrados no intestino em monossacarídeos, e posteriormente absorvidos. 

Exemplos: 

 

Oligossacarídeos: 

Alfa-galactosídeos – tri, tetra e pentassacarídeos 

Representam 5 a 8% da matéria seca de leguminosas 

Exemplos:  

- rafinose, estaquiose (feijões) 

Grande parte dos oligossacáridos é indigerível e não absorvida ; 

Modestas porções que são absorvidas não são metabolizadas, sendo eliminadas pela urina; 

(exemplo: urina com cheiro a cebola, alho, espargo) 

Polissacarídeos: 

- Cadeia mais longa - HC Complexos; 

- Desdobram-se lentamente em glicose, no intestino; 

- São “interessantes” em alimentação saudável;  

(sobretudo o amido) 

Exemplos de polissacarídeos digeríveis: 

- Amido 

- Dextrinas 

-Glicogénio
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Stevia rebaudiana: 

Planta usada secularmente por  nativos da América do sul como adoçante natural; 

As moléculas responsáveis pelo poder adoçante são os glicosídeos do esteviol;  

São até 300 vezes mais adoçantes do que a sacarose… 

Valor Energético: 

Por cada grama de HC digerível, são libertados 4kilocalorias 

Principais fontes: 

Sementes, tubérculos e frutos… 

Origem animal, só o leite, iogurte e leites fermentados fornecem HC em quantidade 
apreciável; 

Origem vegetal, em quantidades variáveis; 

Hidratos de Carbono “complexos” – cereais e produtos cerealíferos; leguminosas; tubérculos, 
legumes e hortaliças; 

Hidratos de Carbono “simples” – frutas; leite; mel; açúcar comum (sacarose).  

Recomendações Nutricionais de HC: 
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Proteínas 

 

São nutrimentos complexos, capazes de executar as tarefas essenciais à formação e  

manutenção da vida. 

 

São polímeros (longas cadeias moleculares) resultantes da união de vários  aminoácidos  

(monómeros). 

 

 

Os aminoácidos: 
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Classificação das Proteínas: 

Origem: Vegetal e Animal 

Valor Biológico: 

-Muito elevado (leite e ovos): aminoácidos em proporções muito semelhantes às necessidades 
do organismo 

-Elevado (carne, peixe, moluscos, soja) 

-Médio [cereais (excepto o milho) e folhas ] 

- Baixo (milho, maioria das leguminosas) 

Devemos ingerir proteínas com diferentes valores biológicos, variando os alimentos! 

Proteínas complementares: proteínas que se completam quando combinadas com outras, 
fornecendo 1 padrão de aminoácidos semelhante ao das proteínas completas. 

Ex: cereais + leguminosas 
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Funções: 

 - Estrutural 

• Bio-catálise 

• Regulação 

• Transporte 

• Energética 

• Defesa 

1G Proteina: 4Kcal 

Principais fontes alimentares: 

 

Recomendações Nutricionais: 

Ingestão recomendada: 

Adultos: 0,8g/kg/dia 

10-15% do valor calórico total 

É necessário ter atenção às diferentes necessidades proteicas relacionadas com as exigências 
fisiológicas específicas. 


