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NUTRIÇÃO 

 Nutrição: É o conjunto de processo integrados que 

envolve a digestão, respiração, circulação e excreção. 

 Digestão: A digestão consiste em captar os alimentos, 

triturá-lo e reduzi-lo a substâncias menores, para que as 

células possam absorvê-las e utilizá-las. 

 Respiração: A respiração é o ato do gás oxigênio ser captado 

pelos pulmões e distribuído para todas as células do corpo. 

Recolhe das células os resíduos no gás carbônico. 

 Circulação: A circulação é o transporte de substâncias como 

o gás oxigênio e os nutrientes a todas as células do corpo. 

 Excreção: A excreção é o processo de eliminação das 

substâncias tóxicas produzidas nas células, substâncias 

formadas durante as diversas reações no organismo. 

 



NUTRIENTES E VITAMINAS 

 Nutrientes: São substâncias obtidas dos alimentos que 

nos fornecem energia para as funções vitais. Há cinco tipos de 

nutrientes: Vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios e 

proteínas. 

 Vitaminas: São substâncias orgânicas, presentes em 

pequena quantidade nos alimentos naturais, 

essenciais para o metabolismo normal e cuja carência 

na dieta pode causar doenças. 

 A falta de vitaminas é chamada de hipovitaminose ou 

avitaminose e o excesso é chamado de 

hipervitaminose, também pode trazer problemas nos 

casos das vitaminas lipossolúveis. 

 As vitaminas podem ser classificadas em dois grupos 

de acordo com sua solubilidade. 

 Vitaminas lipossolúveis e Vitaminas hidrossolúveis  

 

 

 

 



  Lipossolúveis: Solúveis em gorduras e sua 

absorção é feita junto à da gordura, podendo 

acumular-se no organismo alcançando níveis 

tóxicos. Ex: vitaminas A, D, E e K. 

 Hidrossolúveis: Solúveis em água e consistem nas 

vitaminas presentes no complexo B e a vitamina C. 

 

Vitamina A (RETINOL) 
• Principais funções: Essencial para a saúde da pele, 

cabelo,  unhas , ossos, dentes membranas mucosas. 

•  Ajuda a resistir às infecções. 

•  Mantém a visão noturna. 

• Principais fontes: Fígado, ovos, produtos lácteos e 

legumes verdes. 

Vitamina do Complexo B 

• Principais funções: Contribui para o bom 

funcionamento do sistema nervoso e digestivo. 

•   

 

 

 



• Intervém na síntese de proteínas, ácidos gordos e no 

metabolismo de hidratos de carbono e aminoácidos. 

• Principais fontes: Levedura de cerveja, cereais, 

carne de porco e frutos secos. 

 

Vitamina C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 
• Principais funções: Atua como agente antioxidante. 

•  Essencial para a formação de colagéno. 

•  Favorece a cicatrização. 

 Principais fontes: Frutas e legumes. 

 

Vitamina D (CALCIFEROL) 
• Principais funções: Controla os níveis de cálcio no 

sangue, mantendo em bom funcionamento os 

músculos e as funções nervosas e celular. 

• Aumenta a absorção do cálcio nos intestinos. 

 

 

 



• Principais fontes: Produtos lácteos, peixes gordos 

e fígado. 

 

Vitamina E (TOCOFEROL) 
• Principais funções: Atua com agente antioxidante. 

•  Proporciona resistência à fadiga, favorece a saúde 

da pele e estimula a cicatrização das feridas. 

 Principais fontes: Frutas e legumes. 

 

Vitamina K 
• Principais funções: Essencial para a coagulaçao 

normal do sangue. 

 Principais fontes: Couve flor, brócolis, espinafres, 

soja e fígado. 

 

 

 



SAIS MINERAIS 

 Sais Mimerais: São nutrientes constituídos de elementos 

importantes, como o sódio, potássio, cálcio, iodo, ferro e 

outros. Encontramos sais minerais nos diversos alimentos. 

 Sódio e Potássio: Regulam a quantidade de água no 

organismo, além de atuar nas funções do sistema nervoso e 

na contração muscular. Sal de cozinha e banana. 

 Cálcio e Fósforo: Entram na composição dos dentes e ossos. 

Derivados do leite. 

 Ferro: É componente da hemoglobina do sangue, provoca 

anemia a sua falta. Feijão e Carnes. 

 Iodo: É importante para o funcionamento da glândula 

tireoidea. Verduras de folha verde, tomate, cenoura e peixes. 

 Os sais minerais desempenham funções importantes no 

organismo. 

 

 

 

 



CARBOIDRATOS 

 Carboidratos: Alimentos ricos em energia. 

 São conhecidos como açúcares. 

 Cereais (arroz, aveia, trigo) 

 Raízes e tubérculos (cenoura, beterraba) 

 Leguminosas (feijão, ervilha, soja) 

 Frutas (banana, manga, maçã) 

 Mel, Açúcar comum, retirado da cana. 

 A energia que o ser vivo utiliza em suas atividades 

provém da oxidação de alimentos, através da 

respiração celular. 

 Os carboidratos são oxidados mais facilmente e 

também são os que liberam mais energia. 

• São classificados em: 

 



CARBOIDRATOS 

o Monossacarídeos: São os açúcares mais simples 

com apenas uma molécula de carboidrato. 

 Glicose: É transformada em energia pelas células. 

• É o açúcar presente nos alimentos. Frutas, verduras, 

cereais e mel. 

 Frutose: É transformada em energia pelas células. 

• É o açúcar presente nas frutas. Frutas. 

o Dissacarídeos: São mais os açúcares mais 

complexos, formados por duas moléculas de 

carboidrato. 

 Sacarose: É o açúcar comum presente nos alimentos 

em gerais. Cana-de-açúcar. 

  



CARBOIDRATOS 

 Lactose: É o açúcar presente no leite e seus 

derivados. Leite, queijo, margarina e outros. 

o Polissacarídeos: São os açúcares formados por 

várias moléculas de carboidratos. 

 Amido: É utilizado como material de reserva 

energética pelas plantas e armazenadas nas raízes. 

Batata, milho, hortaliças, massas e outros. 

 Celulose: Constitui a parede das células das 

plantas, formando as fibras vegetais. Folhas em 

hortaliças.  

 Glicogênio: É utilizado como material de reserva de 

energia pelos animais e armazenado nas células do 

fígado e músculos. Carnes em gerais. 

 

 



LIPÍDIOS 

o Lipídios: São substâncias pouco solúveis em água e 

constituem uma reserva de energia que é utilizada 

na falta de carboidratos. 

o Importante reserva energética. 

o Manutenção da temperatura do corpo. 

 1g de lipídio libera 9kcal contra 4kcal por 1g de 

carboidrato e 4kcal por 1g de proteína. 

o Podem ser armazenados de forma mais concentrada 

que os carboidratos. 

o O excesso do consumo de carboidratos e a ingestão 

de gordura aumentam as quantidades corpóreas de 

lipídios. 



LIPÍDIOS 

 São armazenados nas células de gordura, os adipócitos, 

que possuem distribuições características em homens e 

mulheres. 

 Atuam na formação da membrana plasmática 

 Atuam como isolante elétrico do impulso nervoso. 

 Podem ser de origem Animal ou Vegetal. 

 Lipídios de origem animal: É a gordura encontrada 

em alimentos de origem animal. Colesterol, cera, 

alimentos como gema do ovo, carnes, leite e derivados 

 Lipídios de origem vegetal: É a gordura achada em 

alimentos de origem vegetal. Óleos, azeites e outros. 

Soja, milho, abacate, castanha, nozes, outros. 



PROTEÍNAS 

 Proteínas: São a matéria básica na formação das 

células, entram na composição dos músculos e outros 

órgãos.  

 São a matéria básica da formação das células. 

 São formadas por uma sequência de aminoácidos. Uma 

proteína pode conter até milhares de aminoácidos 

diferentes, podendo até virar macromoléculas. 

 São fontes de energia ou atuam como enzimas. 

 Aminoácidos: São moléculas que formam ou 

produzem proteínas para o organismo. 

 Enzimas: São grupo de substâncias que de natureza 

proteica, em atividades celulares que facilitam reações 

químicas. (Quebra do açúcar)   



ENERGIA NOS ALIMENTOS 

 O que é uma caloria? 

 É a energia presente nos alimentos que é liberada no 

interior das células por meio de reações químicas.  

 Quantidade de calor necessária para aumentar em 1° 

C a temperatura de 1g de água. 

 A energia dos alimentos é media em kcal. 

 1kcal = 1000 calorias. (1km = 1000m) 

 Uma maçã, por exemplo, possui 70kcal. 

 Necessidade diária do ser-humano adulto normal: 

 Mulheres: 1800 a 2200kcal 

 Homens: 2400 a 2600kcal 

 



DIETA ADEQUADA 

 Funções de garantia em energia dos alimentos: 

 Metabolismo Basal: Indica o mínimo de energia para 

as funções vitais. 

 Atividade Muscular: Corresponde aos movimentos 

que realizamos nas atividades diárias.  

 Manutenção da Temperatura Corporal: É 

utilização de energia para manter a temperatura do 

corpo constante. 

 Crescimento e Reposição de Células: Consiste na 

formação de novos tecidos e reposição de células mortas, 

durante nosso ciclo vital. 

 Pirâmide Alimentar: Dieta adequada para 

desempenhar as funções vitais diárias como a ilustração 

a seguir: 



DIETA ADEQUADA 


