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Prefácio à terceira edição

Estudar e aprender são fundamentais para o desenvolvimento humano 
e o crescimento intelectual. 

Conhecer nosso corpo, interpretar os resultados de pesquisas e 
perceber o comportamento do organismo diante dos vários tipos de 
alimentos, das condições e situações em que cada indivíduo está inserido 
nos permite estabelecer regras com o propósito de definir dietas mais 
saudáveis, optar por alimentos e ingredientes mais adequados para cada 
grupo populacional, desconstruir padrões alimentares ultrapassados e 
estimular, assim, um estilo de vida próprio e característico dos dias atuais.

Este livro proporciona ao aluno entender, de forma simples, como os 
nutrientes participam e interagem na dieta, protegendo e estimulando 
o bom funcionamento do organismo. Assim, ele poderá associar os 
conceitos básicos de bioquímica e de nutrição para sugerir a combinação 
apropriada dos grupos de alimentos a indivíduos ou população estudada 
de acordo com a região geográfica e a atividade praticada.

Como nas edições anteriores, o principal objetivo do livro consiste 
em promover a compreensão de pontos importantes para viver com 
melhor qualidade, controlar a ingestão de alimentos de acordo com 
as necessidades e biotipo de cada pessoa e prevenir o surgimento de 
certas doenças. Além disso, aprender as funções de digestão e absorção 
dos nutrientes presentes na dieta, com o intuito de acordar a escolha 
mais adequada de alimentação à população em estudo, conforme a sua 
condição socioeconômica.

A orientação nutricional é um fator importante para ajustar tanto o 
balanço nutricional como o planejamento dietético a serem adotados 
por um indivíduo ou grupo populacional para a manutenção de suas 
atividades cotidianas e físicas.

Nesta edição, novos capítulos foram acrescentados para promover uma 
compreensão melhor dos princípios e conceitos básicos que envolvem a 
nutrição humana, além de outro capítulo dedicado às questões de estudo. 

Por fim, espero que o meu objetivo de compartilhar conhecimento 
atenda àqueles que se propõem a ensinar, descobrir, aprender e fazer 
ciência.
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Prefácio à segunda edição

O conhecimento é uma arte que necessita ser cultivada, ampliada e 
experimentada a cada dia. A pesquisa e o ensino caminham no sentido 
de oferecer um amplo entendimento dos fenômenos que nos envolvem.

A linguagem simples e objetiva deste livro associada a conceitos 
básicos relacionados ao funcionamento do corpo humano com os 
alimentos permite ao aluno entender sob vários aspectos como a 
bioquímica, nutrição e alimentação saudável podem determinar uma 
vida com mais critérios de escolha.

Como na edição anterior, o principal objetivo deste livro consiste em 
promover a compreensão de pontos importantes para se obter uma dieta 
saudável, controlar a ingestão de alimentos de acordo com a necessidade 
e biotipo de cada pessoa, entender as funções de digestão e absorção 
de cada um dos nutrientes presentes nos alimentos, de modo a atender 
às condições socioculturais e econômicas de uma população em estudo.

A ingestão e excreção de alimentos e nutrientes compõem orientação 
nutricional importante para ajustar o balanço e o planejamento dietéticos 
a ser adotados para a realização de atividade física de um indivíduo ou 
mesmo para a manutenção de suas atividades cotidianas.

Nesta edição, novos capítulos foram acrescentados para melhor 
compreensão dos princípios e conceitos básicos que envolvem a nutrição 
humana, além de um capítulo dedicado a questões de estudo.

Assim, acredito que minha meta de oferecer conhecimento possa 
satisfazer aqueles que se exercitam em descobrir e aprender, desde o 
principiante até o estudante mais avançado.
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Prefácio à primeira edição

Há muitos anos, no exercício de minha profissão acadêmica, sempre 
ensinando e aprendendo, venho sentindo falta de um livro como este. 
Meu interesse, ao escrevê-lo, foi o de oferecer em uma linguagem mais 
simples e objetiva os fenômenos que ocorrem com os alimentos em 
nosso corpo. Basicamente, o texto foi escrito para estudantes da área 
de saúde e técnicos em alimentos, apresentando informações úteis e 
de forma didática. Conta com exemplificação adequada, favorecendo, 
assim, sua plena compreensão.

O meu propósito foi auxiliar a percepção dessa máquina, chamada 
corpo humano, ligada aos alimentos. O objetivo é entender a alimentação 
em vários aspectos, como bioquímica, nutrição, alimentação saudável, 
entre outros.

A alimentação é parte constitucional do nosso cotidiano e, talvez 
por esse ensejo, nem sempre recebe os cuidados merecidos. Contudo, 
uma má alimentação traz graves consequências à saúde. Por isso, é 
imprescindível saber como controlar e adequar nossa dieta. E, para tal, 
é conveniente entender como os nutrientes presentes nos alimentos se 
ajustam às nossas necessidades.

Nos capítulos que se seguem, exponho vários pontos importantes 
para se obter uma alimentação saudável. Estudar a função bioquímica 
de cada um dos nutrientes dos alimentos, desde a ingestão até sua 
excreção, contribui para a escolha correta do alimento de acordo com 
as condições culturais, sociais e econômicas de uma dada população 
em estudo. 

Este livro foi dividido de modo a desenvolver a compreensão dos 
princípios e conceitos básicos que envolvem a nutrição humana, pois 
cada tópico aborda o funcionamento do nosso corpo diante do alimento 
que compõe nossa dieta. Além disso, há dois capítulos inteiramente 
dedicados a assuntos interessantes. Um aborda os alimentos funcionais 
e o outro as fibras, embora ainda tão poucos conhecidos, mas bastante 
discutidos pela comunidade em geral.

Espero que meus objetivos sejam alcançados e que o livro ofereça 
prazer em descobrir e aprender.
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A Ciência da Nutrição

A Importância da Nutrição

Em 1785, a Marinha Inglesa sofreu uma grande baixa 
de seus marinheiros e oficiais durante as longas viagens 
no mar, em decorrência da deficiência de ácido ascórbico 
(vitamina C) na dieta da tripulação, provocando uma doença 
chamada escorbuto. Essa doença causa inflamações na gen-
giva, podendo levar à morte. O problema só foi encontrado 
quando suco de limão, rico em vitamina C, foi introduzido 
como parte da dieta desses soldados.

Essa foi a primeira vez que a alimentação foi considerada 
um instrumento de avaliação para assegurar a saúde de uma 
população. Mas somente em 1900 a nutrição passou a ser 
estudada como ciência.

A ciência da nutrição representa o estudo dos vários 
nutrientes que compõem um alimento e que, combinados, 
caracterizam a dieta, essencial para a boa saúde. Pesquisas 
têm demonstrado os efeitos e funções de certos nutrientes 
presentes naturalmente em alimentos que exercem atividade 
biológica de interação com a fisiologia e o metabolismo do 
organismo humano. A presença de compostos químicos 
com propriedades antioxidantes e, anti-inflamatórias nos 
alimentos têm despertado interesse para novas pesquisas.

A ingestão isolada de nutrientes sobre a prevenção de 
doenças não produz o mesmo efeito que a combinação 
de nutrientes e compostos que fazem parte do conjunto de 
alimentos consumidos. A forma e os padrões de preparo, as 
circunstâncias de consumo e as quantidades são também 
responsáveis por determinar a qualidade da dieta e sua 
relação com a saúde e o bem-estar.

CAPÍTULO 1
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2 • Capítulo 1

Hoje, entretanto, a nutrição está relacionada à qualidade e 
à variedade dos alimentos que compõem a dieta e à atividade 
física praticada pelos indivíduos, a fim de garantir uma vida mais 
saudável, com maior longevidade e menores riscos de doenças, 
possibilitando maior controle de peso e adequação segura de 
nutrientes por indivíduo com acompanhamento especializado.

A ciência da nutrição compreende o estudo de todos os me-
canismos através dos quais os seres vivos recebem e utilizam 
os nutrientes presentes nos alimentos, desde a sua ingestão, 
para suprir funções vitais do organismo, como as energéticas, 
as reguladoras e as construtoras, até a excreção da fração não 
utilizada nas fezes e na urina.

A nutrição exerce ainda papel importante na melhora de es-
pécies vegetais, isto é, na seleção de melhores variedades que 
contribuem para oferecer mais adequadamente as necessidades 
nutricionais do homem e dos animais.

A disponibilidade regional de determinados tipos de alimen-
tos impõe o condicionamento e o desenvolvimento de hábitos 
alimentares que diferenciam os padrões alimentares entre os 
continentes, países e regiões. Com o desenvolvimento tecnológico 
e o intercâmbio entre povos, essas diferenças puderam diminuir, 
possibilitando estabelecer novos instrumentos de medidas da 
qualidade de vida e bem-estar dos diferentes grupos populacionais.

Aspectos Sociais e Culturais

Por milênios, a busca por alimentos pelo homem e seus des-
cendentes no mundo proporcionou mudanças e aperfeiçoamento 
das técnicas de cultivo, recursos, hábitos e padrões alimentares. 

Na Idade Média, coube aos árabes a introdução de vários tipos 
de alimentos na Europa, como arroz, frutas, vegetais diversos, 
especiarias, ervas aromáticas, condimentos e cana-de-açúcar, 
abalando drasticamente a economia e o comércio da região. 

Durante os séculos XV e XVI, o contato com outros povos 
em excursões realizadas por Portugal, Espanha e Veneza trouxe 
novos hábitos alimentares, conhecimentos e culturas diferentes. 

O desejo por sabores novos e diversos nos alimentos desen-
volveu o apreço pela arte de comer e beber no homem, impul-
sionando o aprimoramento culinário. 

A partir do século XX, as descobertas técnico-científicas propor-
cionaram o aparecimento de produtos industrializados, o desco-
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A Ciência da Nutrição • 3

brimento das técnicas do processo de fermentação, o avanço na 
genética de plantas, a mecanização agrícola e o desenvolvimento 
dos processos de conservação de alimentos.

Em nossos dias, os padrões de consumo alimentar no mundo 
variam de acordo com o grau de desenvolvimento, com as condi-
ções socioeconômicas e políticas de produção, com as convicções 
religiosas, culturais e o clima de cada região.

Tanto o estilo de vida quanto os fatores culturais ou geográficos 
e a posição socioeconômica de uma determinada região influem na 
escolha e elaboração da dieta do ser humano e, portanto, no estado 
nutricional daquela população em estudo. Atualmente, a pressão 
social, a vida moderna e os meios de comunicação têm alterado de 
modo significativo as características da alimentação da população 
mundial, uma vez que muitas dessas pessoas se veem obrigadas 
a se alimentar fora de casa e nem sempre satisfatoriamente.

A sociedade influi diretamente no sistema social por meio das 
reuniões sociais e de negócios, dos esportes, dos interesses de 
grupos políticos ou religiosos. Os alimentos deixaram de ser um 
meio de sobrevivência, mas passaram a ter forte importância nas 
atividades de prazer e lazer, de convivência social e de manutenção 
da saúde, de tal forma que certos hábitos e padrões alimentares 
espelham o poder socioeconômico do indivíduo e são seguidos 
pelas camadas de populações de elevados níveis econômicos. 

O estilo de vida adotado pelos indivíduos de uma população 
representa a adoção das crenças e descrenças, valores e atitudes 
específicos de cada pessoa, proporcionando o desenvolvimento 
de hábitos alimentares próprios. Às vezes, por motivos de tradição 
ou religião, esses hábitos chegam a constituir verdadeiros tabus 
e oferecem resistência muito grande à introdução de alimentos 
que confrontem com o costume local. 

O homem geralmente escolhe seus alimentos muito mais pelos 
atributos que lhe dão prazer, como a textura, o gosto, o aroma, 
a aparência ou mesmo a conveniência, e raras vezes pelo valor 
nutricional ou funcional que esse produto oferece. Daí a neces-
sidade de produzir alimentos cada vez mais atrativos, saborosos, 
práticos e econômicos, que atendam às mais variadas exigências 
de cada perfil de consumidor. O desenvolvimento tecnológico da 
indústria de alimentos acompanhado de suporte nutricional tem 
permitido a evolução desse interessante mercado. 

A introdução contínua no mercado de grande número de pro-
dutos alimentícios com características atraentes ao consumidor 
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4 • Capítulo 1

exerce influência muito decisiva na mudança dos hábitos e pa-
drões alimentares. Essa influência é marcante principalmente nas 
populações urbanas e de mais elevado nível de renda, nas quais o 
fator custo não é limitante no consumo de determinados produtos. 

O custo da alimentação é outro motivo de mudança de hábitos 
alimentares, principalmente no consumo de carnes e de produtos 
novos e sofisticados que atingem somente as populações mais 
abastadas. O aumento do poder aquisitivo da população reflete 
instantaneamente na escolha dos alimentos que comporão a 
mesa da família.

É notório que mudanças nos padrões alimentares ocorrem ao 
redor do mundo envolvendo desde a substituição dos alimentos 
in natura até produtos prontos para consumo. Essas transforma-
ções têm gerado consequências graves na saúde da população, 
que vão da obesidade à hipertensão e até mesmo a desnutrição, 
devido ao consumo desequilibrado de nutrientes e calorias.

No entanto, a alimentação saudável não é simplesmente es-
colher o que se quer comer. São necessários critérios, educação, 
custo, moradia, oferta e realidade para que haja a transformação 
dos hábitos e padrões alimentares e assim se promova melhoria 
no estado nutricional e de saúde de uma população.

Como Garantir a Boa Alimentação

A boa alimentação está relacionada com a facilidade e as 
condições econômicas, políticas, de produção e distribuição dos 
produtos, desenvolvimento industrial, respeitando a particularidade 
cultural de cada região e população. 

Relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado em 
julho de 2020 pelo Ministério da Cidadania, mostrou que o Brasil 
continua fora do Mapa da Fome. Isso demonstra que as ações 
governamentais beneficiaram a população mais vulnerável, sig-
nificando que menos de 2,5% da população brasileira vive em 
situação de subnutrição.

Várias ações foram empregadas pelo governo brasileiro, por 
meio do Mistério da Cidadania, para atender as pessoas em 
situação de vulnerabilidade, proporcionando melhor acesso à 
alimentação. Entre elas estão o Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA); o Programa Cisternas e o Programa de Fomento 
e Inclusão Produtiva Rural, contribuindo para a melhoria dos 
índices de segurança alimentar e nutricional. Em junho de 2020 
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a Lei nº 14.016, que dispõe sobre o combate ao desperdício de 
alimentos, conferiu autorização aos estabelecimentos da área de 
alimentos in natura, preparados e industrializados a doarem o 
excedente não comercializado.

Com a pandemia de Covid-19 no Brasil a partir de fevereiro de 
2020, diversos setores foram afetados, gerando desestabilização 
econômico-social no país, com aumento do número de desempre-
gados. Medidas foram adotadas para garantir direitos, promover 
o bem-estar social e diminuir os impactos sociais e econômicos 
da situação de excepcionalidade em que o país se encontrava.

Entre as ações adotadas estão: segurança alimentar e nutri-
cional; assistência social e renda de cidadania; reforço financeiro 
para assegurar o Auxílio Emergencial; repasse às políticas de 
Assistência Social; garantia da compra do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA); ampliação da cobertura do Bolsa Família; 
isenção na conta de luz por três meses à Famílias do CadÚnico; 
ajuste das medidas e orientações para a rede do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS); desenvolvimento do programa de 
Ação de Distribuição de Alimento (ADA) às populações em situ-
ação de vulnerabilidade socioeconômica.

No final de 2021 foi criado o Auxílio Brasil, com a finalidade 
de integrar as políticas públicas de assistência social, saúde, 
educação, emprego e renda, destinado às famílias em situação 
de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.

Medidas governamentais de enriquecimento de alguns alimen-
tos muitas vezes são necessárias com o objetivo de minimizar os 
efeitos da carência daqueles nutrientes responsáveis por suprir 
as necessidades proteicas e vitamínicas das populações mais 
carentes. Vários programas foram então criados para esse fim, 
como merenda escolar, programa de auxílio a gestantes e nutrizes, 
programa de alimentação alternativa, Fome Zero (por meio do 
Bolsa Família), Viva Leite, Bom Prato, entre outros, com o objetivo 
de diminuir a mortalidade infantil e a desnutrição.

A qualidade dos alimentos pode ser consideravelmente alte-
rada se o método de preparo não for adequado, resultando na 
perda de seus componentes nutritivos. A cocção demasiada, as 
exposições prolongadas do alimento ao ar e ao calor, o armazena-
mento inapropriado podem causar perdas de vitaminas, oxidação 
e alterações irreversíveis nos constituintes dos alimentos. 

Tem crescido muito o número de pessoas que se interessam 
pela educação nutricional e pela reeducação alimentar, e que 
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6 • Capítulo 1

se preocupam em oferecer e ensinar maneiras de ter uma vida 
saudável, com baixo risco a doenças, contribuindo, assim, para a 
compreensão da importância da alimentação, do estado nutricio-
nal, da saúde e do bem-estar geral do indivíduo e da população. 

A má nutrição ou desnutrição está relacionada com a dieta. 
Ainda que os alimentos sejam suficientes em quantidade, poderão 
não estar devidamente equilibrados em nutrientes. Assim, pode-se 
ter um excesso de calorias com deficiência proteica, vitamínica 
e de minerais. 

Uma ingestão insuficiente de substâncias energéticas ou protei-
cas necessárias para manter as funções orgânicas, as atividades 
e o desenvolvimento poderá manifestar-se de várias maneiras, 
segundo a idade e o estado fisiológico do indivíduo. Essas mani-
festações vão desde uma ligeira diminuição no desenvolvimento 
ou enfraquecimento, causadas por déficit vitamínico e de mine-
rais, até alterações mais graves, como doenças nutricionais do 
tipo marasmo ou kwashiorkor, provocadas por deficiência proteica 
e/ou calórica. 

O kwashiorkor é a desnutrição proteica e se caracteriza pela 
ingestão de dieta altamente rica em carboidrato e ausência de 
proteína. A doença se manifesta mais em crianças e apresenta 
quadro clínico de cabelos sem ondulações e grisalhos, barriga 
grande, edemas e lesões cutâneas, podendo ser curada com a 
ingestão de alimentos proteicos. 

O marasmo afeta crianças e adultos mais idosos e se carac-
teriza por desnutrição proteico-calórica, com quadro clínico de 
inanição, redução de crescimento e ausência de edemas, próprio 
de situações de privação de alimentos proteicos e de carboidratos.

Outra doença de grande risco é a obesidade, que tem cresci-
do muito nas últimas décadas. Ela é uma das causas de elevado 
número de mortes súbitas em todo o mundo, especialmente em 
pacientes obesos. Má alimentação, álcool, fumo, sedentarismo 
e estilo de vida são fatores associados ao risco cardiovascular 
em pessoas obesas. Melhoria dos hábitos individuais e atividade 
exercem grande efeito no controle dos riscos de doenças cardio-
vasculares, diabetes e dislipidemia.

A Dieta Desejada

Para ser considerada nutritiva, uma dieta deve possuir as cinco 
características descritas a seguir:
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1. Adequação: a dieta deve fornecer o suficiente de cada nu-
triente essencial, fibra e energia.

2. Equilíbrio: a dieta deve respeitar o balanço entre todos os 
nutrientes.

3. Controle calórico: deve fornecer energia suficiente para 
manter o peso apropriado.

4. Moderação: deve ser composta de alimentos que não sejam 
fonte em excesso de gordura, sal e açúcar.

5. Variedade: a dieta deve conter alimentos diferentes a cada dia. 

Órgãos especializados, ligados ao governo ou a instituições de 
pesquisa, estudam e determinam as quantidades recomendadas 
de cada nutriente, com a intenção de avaliar a qualidade da die-
ta e as necessidades diárias de cada indivíduo, de acordo com 
sua idade, sexo, atividade física, nível socioeconômico, padrões 
culturais e religiosos, situação geográfica, disponibilidade de 
alimentos e clima. 

Com esse objetivo, em 1940 foi formado, nos Estados Uni-
dos, o Comitê FND (Food and Nutrition Board), especializado em 
alimentação e nutrição com o propósito de estabelecer padrões 
seguros de ingestão de nutrientes. 

Criaram-se, então, as RDAs (Recommended Dietary Allowances), 
que serviriam como meta para uma boa nutrição. As RDAs foram 
utilizadas, durante muito tempo, como padrões na formulação de 
dietas, na rotulagem de alimentos, na prevenção de doenças e na 
avaliação de ingestão dietética de grupos populacionais. 

Em 1989, as RDAs passaram por revisão e um novo padrão de 
referência, as DRIs (Dietary Reference Intakes), foi desenvolvido 
em conjunto com o governo do Canadá para avaliação da dieta 
de toda a América do Norte. Essas recomendações de nutrientes 
são até hoje utilizadas para medir e avaliar as ingestões calóricas 
de dietas e nutrientes de uma pessoa, população ou grupos po-
pulacionais, estabelecendo valores para a prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis, determinando deficiências nutricio-
nais, avaliando riscos de toxicidade e determinando limites para 
a ingestão de nutrientes. 

As DRIs são formadas por um conjunto de quatro valores que 
correspondem a estimativas de ingestão de nutrientes utilizados 
para avaliar dietas de indivíduos saudáveis. Esses valores são 
assim descritos: 
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1. RDA (Ingestão Dietética Recomendada): objetivo de ingestão 
diária de nutrientes para quase todos os indivíduos saudá-
veis em determinado estágio de vida e gênero. Deriva do 
EAR e deve atender às necessidades de um nutriente para 
97% a 98% desses indivíduos.

RDA = EAR + 2 DP
DP (desvio padrão) = 1,2 EAR

2. AI (Ingestão Adequada): valor de consumo recomendável, 
baseado em levantamentos, determinações e aproximações 
de dados experimentais de nutrientes que se considerariam 
adequados. Definido quando não há dados suficientes para 
permitir estabelecer EAR ou RDA, quando não se conhece a 
necessidade média diária do nutriente. Exemplo: fibra dieté-
tica, cálcio, flúor, vitaminas D e K, biotina, ácido linolênico 
e linoleico.

3. UL (Níveis de Ingestão Superior Tolerável): para nutrientes 
tóxicos que em doses pouco superiores ao recomendado 
podem se tornar nocivos. Indica o nível máximo tolerável. 
Quanto maior o valor, maior o risco de efeitos danosos à 
saúde. Exemplo: magnésio, iodo, fósforo, ferro, selênio, 
cálcio, vitamina C, vitamina A. 

4. EAR (Requerimentos Médios Estimados): necessidades mé-
dias diárias de um nutriente usado para estabelecer RDA 
para atender 50% dos indivíduos saudáveis em um mesmo 
estágio de vida e gênero.

EAR e UL são categorias mais usadas para avaliar uma dieta, 
e RDA e AI são empregadas como meta de ingestão. Contudo, 
se os valores de RDA para consumo habitual estiverem acima do 
recomendado, há maior chance de que as necessidades nutricio-
nais estejam atendidas.

Uma simplificação de determinação das necessidades é usar 
somente os valores de EAR como ponto de corte, desde que seja 
possível assumir que as prevalências de inadequação estejam 
entre 10% e 90%.

Outro padrão usado para avaliar a quantidade de nutrientes no 
alimento em relação às necessidades individuais é o VD % (Valor 
Diário, em porcentagem). O VD % permite comparar a porcen-
tagem de cada nutriente do alimento em relação à necessidade 
diária daquele nutriente na dieta. Esse valor está presente em 
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todos os rótulos de alimentos e é calculado com base em uma 
dieta média de 2.000 kcal/dia. 

Todos os valores recomendados são baseados em evidências 
e indicam necessidades mínimas de ingestão ótima e segura para 
que haja concentrações adequadas de nutrientes no sangue, cres-
cimento normal e redução de riscos de certas doenças crônicas 
e distúrbios alimentares. 

Mesmo assim, as DRIs não atingem as necessidades de todos 
os nutrientes para todos os indivíduos e não podem ser usadas 
para restauração da saúde, pois sob essas condições as pessoas 
necessitam de ingestão maior de certos nutrientes, com restrição 
de outros. 

Portanto, os problemas gerais de alimentação e estado nutricio-
nal das populações só poderão ser convenientemente estudados 
e solucionados pelo esforço conjugado de equipes trabalhando 
nas diversas áreas do conhecimento humano com o objetivo de 
proporcionar o bem-estar de uma população.

Como Planejar a Dieta 

Com a intenção de facilitar o gerenciamento da dieta por 
todo indivíduo, no início da década de 1990 o Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos, após várias pesquisas, desen-
volveu e publicou a Pirâmide dos Alimentos. Observaram que o 
desenvolvimento de uma pirâmide alimentar auxiliaria de forma 
correta o ser humano a se alimentar, promovendo uma vida mais 
saudável. A pirâmide alimentar apenas sugere quantos e quais 
alimentos devem ser consumidos todos os dias. Não é uma pres-
crição rígida, mas um guia geral para o indivíduo se basear a fim 
de obter uma dieta saudável.

Como a pirâmide alimentar descrita para a população ameri-
cana não representa a realidade brasileira, um novo guia, obser-
vando os hábitos da nossa população, foi proposto. A Pirâmide 
Alimentar Adaptada (Philippi, 1999) (Fig. 1.1) foi desenvolvida de 
acordo com a distribuição e a disponibilidade dos alimentos mais 
característicos dos hábitos brasileiros. 

A distribuição dos alimentos na Pirâmide obedeceu à proporção 
geral dos nutrientes na dieta proposta pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde) em 1990, de acordo com a atividade física 
desenvolvida por indivíduo (Tabela 1.1). 
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frutas:  
3 a 5 porções

carne, ave, peixe, 
ovos: 1 a 2 porções

hortaliças:  
4 a 5 porções

leite, iogurte, queijo:  
3 porções

açúcares e doces: 
1 a 2 porções

gorduras e óleos: 
1 a 2 porções

leguminosas: 
1 porção

Pães, cereais, tubérculos, raízes e massa: 
5 a 9 porções

Água e bebidas não alcoólicas:  
1 mL/kcal = 1.500 a 3.500 mL/dia

Fig. 1.1 – Pirâmide alimentar adaptada.

Tabela 1.1
Proporção dos Nutrientes na Dieta*

Dieta (kcal) Proteína Carboidrato Lipídeo
Indicação

Limites (%) 10 a 15 50 a 60 20 a 30 

1.600 15 61 23 
Mulheres sedentárias
Idosos 

2.200 14 58 27 

Adolescente-feminino/
mulheres com atividade 
intensa 
Homens sedentários 

2.800 15 60 25 
Adolescente-masculino/
homens com atividade 
intensa

* OMS/1990

A quantidade de energia recomendada para cada indivíduo de-
pende de vários fatores, como: sexo, idade, peso, altura e atividade 
física. Assim, a dieta de 1.600 kcal é calculada para mulheres com 
atividade física sedentária e adultos idosos; a de 2.200 kcal pode 
ser aplicada para mulheres com atividade física intensa, crianças 
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e adolescentes do sexo feminino e homens com atividade física 
sedentária; a de 2.800 kcal é recomendada para homens com 
atividade física intensa e adolescentes do sexo masculino.

Além da necessidade do controle alimentar para o balanceamen-
to da dieta, é importante que cada indivíduo tenha como hábito 
frequente a prática de atividade física monitorada, contribuindo, 
assim, para o seu bem-estar e também para uma vida saudável, 
com menores riscos de doenças. 

Também foram fixados limites para ingestão média de sal e 
fibras, de modo a contribuir com o bem-estar pessoal e baixo 
risco a doenças (Tabela 1.2).

Tabela 1.2
Limites para Ingestão Média da População*

Nutriente Limite máximo (g/dia) 

Fibra dietética 27 a 40 

Sal £ 6

* OMS/1990

A pirâmide alimentar é composta por quatro níveis, subdivididos 
em grupos que representam as classes dos alimentos, que foram 
quantificados em porções de consumo diário, utilizando medidas 
caseiras, para facilitar sua compreensão e utilização. As porções 
equivalentes na pirâmide mostram exemplos de alimentos que 
correspondem a uma porção de cada grupo. São eles: 
•	A base: fornece a energia. 

 – Pães, cereais, tubérculos, raízes e massa = ingerir de 5 a 9 
porções por dia (150 kcal/porção = 1 pão francês de 50 g 
ou 8 biscoitos maizena)

•	2º nível: fornece minerais, vitaminas e fibras.
 – Hortaliças = ingerir 4 a 5 porções por dia (15 kcal/porção = 

4,5 colheres de sopa de brócolis (60 g); 6 folhas de alface 
ou 4 fatias de tomate)

 – Frutas = ingerir 3 a 5 porções por dia (35 kcal/porção = 
1 fatia de mamão formosa (110 g); 2 bananas ou 1 maçã)

•	3º nível: fornece as proteínas, cálcio, ferro e zinco.
 – Leite e derivados = ingerir 3 porções por dia (120 kcal/por-

ção = 1 pote de iogurte de frutas (140 g); 1 xícara de leite 
ou 1 fatia de queijo)
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 – Carnes e ovos = ingerir 1 a 2 porções por dia (190 kcal/
porção = 1 unidade de bife grelhado (64 g) ou 1 ovo cozido)

 – Leguminosas = ingerir 1 porção por dia (55 kcal/porção = 1 
concha de feijão cozido com 50% caldo (86 g) ou 2 colheres 
de sopa de lentilha)

•	O topo: fornece apenas calorias. 

 – Gorduras e óleos = ingerir 1 a 2 porções por dia (73 kcal/
porção = 1 colher de sopa de óleo de girassol (8 g); 1 co-
lher de sobremesa de azeite ou 1 colher de sobremesa de 
manteiga ou margarina)

 – Açúcares e doces = ingerir 1 a 2 porções por dia (110 kcal/
porção = 1 colher de sopa de açúcar refinado (28 g); 1 cookie 
ou 3 colheres de sobremesa de mel).

Como Medir os Alimentos da Dieta 

As porções de alimentos usadas para medida dos grupos ali-
mentares da pirâmide podem ser encontradas em uma resolução da 
ANVISA (RDC 359, de 23 de dezembro de 2003). Assim, define-se: 

−	 Porção: é a quantidade média do alimento que deveria ser 
consumida por pessoas sadias, maiores de 36 meses de 
idade, em cada ocasião de consumo, com a finalidade de 
promover uma alimentação saudável. 

−	 Medida caseira: é um utensílio utilizado pelo consumidor 
para medir alimentos. 

−	 Unidade: cada um dos produtos alimentícios iguais ou si-
milares contidos em uma mesma embalagem. 

−	 Fração: parte de um todo. 

−	 Fatia ou rodela: fração de espessura uniforme que se obtém 
de um alimento. 

−	 Prato preparado semipronto ou pronto: alimento preparado, 
cozido ou pré-cozido que não requer adição de ingredientes 
para seu consumo. 

As medidas caseiras, estabelecidas pela RDC 359/03 da AN-
VISA, foram detalhadas de acordo com os utensílios geralmente 
utilizados e sua relação com as porções correspondentes, assim 
como suas capacidades, em gramas ou mililitros (Tabela 1.3).
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Tabela 1.3
Medidas Caseiras de Utensílios Domésticos 

Utensílio Capacidade Utensílio Capacidade 

Colher de sopa 10 a 20 g ou mL Xícara de café 50 g ou mL

Colher de 
sobremesa

10 a 15 g ou mL Copo 200 g ou mL

Colher de café/
chá

5 g ou mL Concha 90 a 100 g ou mL

Colher de servir 60 a 80 g ou mL Escumadeira 60 a 100 g ou mL

Xícara de chá 150 a 200 g ou mL Prato raso 22 cm de diâmetro

Na Tabela 1.4, apresentamos alguns exemplos de porções de 
alimentos distribuídos nos grupos alimentares da pirâmide para 
uma dieta de 2.000 kcal. Uma porção de alimento de cada grupo 
corresponde a:

Tabela 1.4
Exemplos de Porções por Grupo de Alimentos, em Medidas Caseiras

Grupos de alimentos kcal Exemplos de alimentos

Cereais, pães, 
Tubérculos e raízes 

150 •	1 fatia de pão de forma ou 1 pão francês (50 g);
•	30 g cereal pronto para comer;
•	½ copo de cereal, arroz ou pasta. 

Verduras e hortaliças 15 •	½ copo de batata; 
•	folhas de alface;
•	½ copo de verduras cozidas; 
•	¾ copo suco de verdura.

Leguminosas 55 •	½ xícara de chá de leguminosas secas. 

Frutas 35 •	1 maçã, 2 bananas, laranja;
•	¾ copo de suco de fruta;
•	½ copo de fruta cortada, cozida ou enlatada.

Leite e derivados 120 •	1 copo de leite ou iogurte; 
•	30 g queijo fresco ou ricota;
•	60 g queijo processado. 

Carne e ovos 190 •	64 g carne, ave ou pescado, cozidos;
•	60 g mortadela;
•	1 ovo cozido.

Óleos e gorduras 73 •	1 colher de sobremesa de margarina ou  
1 colher de sopa de óleo vegetal.

Açúcares e doces 110 •	1 colher de sopa de açúcar refinado (28 g);
•	2 ½ colheres de sopa de mel (37,5 g).
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