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Segurança Alimentar e Nutricional 

Significa garantir a todos os indivíduos: 
 

 Acesso a alimentos básicos, de qualidade e em 

quantidade suficiente para uma nutrição adequada e de 

modo permanente. 

 Informações básicas sobre práticas alimentares saudáveis.  

 Informações sobre os riscos da insegurança alimentar. 

Objetivo: tornar possível uma 

existência digna na sociedade 



Nutrição Adequada ? 

Referenciais 



Introdução 

O estado nutricional de um indivíduo 

está relacionado com a ingestão dos 

nutrientes, com a biodisponibilidade 

dos mesmos a partir da dieta, e da 

interação destes com o seu genoma 

Quando a alimentação não é 

adequada,  o organismo tenta a 

compensação e se esse estado 

persiste ocorre a doença com todas 

suas consequências 



Nutrição Adequada?  

 Ingestão adequada de nutrientes 

 Referenciais de Ingestão 

 Transição Alimentar 

 Efeitos a curto e longo prazo 

 Diversidades das dietas 

 Hábitos alimentares 

 Longevidade 

 Qualidade de Vida 



   NUTRIENTES PARA 

PREVENIR OU 

COMBATER 

DEFICIÊNCIAS 

NUTRICIONAIS 

   NUTRIENTES (E 

OUTROS COMPOSTOS 

BIOATIVOS) PARA 

PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 



Pirâmide Alimentar Brasileira, 2005 

PHILIPPI, S.T. et al., 2005 

LEITE, QUEIJO,  

IOGURTE 

3 porções 

ÓLEOS E GORDURAS 

1 porção 

AÇÚCARES E DOCES 

1 porção 

CARNES E OVOS 

1 porção 

FEIJÕES 

1 porção 

ARROZ, PÃO, MASSA, 

BATATA, MANDIOCA 

6 porções 

ARROZ, PÃO, MASSA, 

BATATA, MANDIOCA 

6 porções 

FRUTAS 

3 porções 

FEIJÕES 

1 porção 

CARNES E OVOS 

1 porção 

AÇÚCARES E DOCES 

1 porção 

ÓLEOS E GORDURAS 

1 porção 

LEITE, QUEIJO,  

IOGURTE 

3 porções 

VERDURAS E 

LEGUMES 

3 porções 





Guía alimentaria para la población 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

NIVEL 4 

NIVEL 5 

NIVEL 5 

4-6 RACIONES 

Pan, cereales, arroz, 

pasta, patatas 

5 RACIONES 

Verduras, frutas, hortalizas 

2-4 RACIONES 

 Leche, yogur, queso 

Carnes grasas, embutidos 

Grasas (margarina, mantequilla…) 

Dulces, bollería 

Vino opcional  

(consumo moderado) 

2 RACIONES: Carnes magras, 

pescado, huevos, legumbres, frutos 

secos 

Catarina Picó 



 Aquela que favorece o crescimento e 

desenvolvimento adequados, mantêm o 

organismo saudável e pode diminuir o 

risco de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) 

Alimentação Saudável 



Padrão 

 alimentar 

 atual 

 

Alimentos altamente calóricos 

Alto consumo de lipídeos e AGS 

Baixa densidade de micronutrientes: 

• Vitamina D 

• Vitamina A 

• Riboflavina 

• Ômega 3 

• Cálcio 

• Magnésio 

• Zinco 

• Selênio, etc 

 Alto consumo de sódio 

Riscos 

nutricionais  

Dietas atuais e riscos nutricionais 



Nutrientes do Leite 

Lipídeos 

Proteínas  aminoácidos 

Vitaminas 

Minerais 

NATUREZA DINÂMICA:   

• estágio da lactação 

• idade, balanço  energia 

• saúde do úbere 

• fase de lactação 

• alimentação lactantes 

COLOSTRO  LEITE MADURO  PROTEÍNAS 

2 X maior 



PROTEÍNAS 

Leite bovino  cerca de 32 g/L  AVB (aminoácidos essenciais) 

Aminoácidos essenciais 

(g/100g PTN) 

Aminoácidos não 

essenciais (g/100 g PTN) 

Leucina 9,7 Ác. Glutâmico 23,0 

Lisina 7,9 Prolina* 9,2 

Valina 6,6 Ác. aspártico 7,2 

Isoleucina 5,6 Serina 5,8 

Fenilalanina 5,2 Tirosina* 5,1 

Treonina 4,6 Alanina 3,6 

Histidina 2,7 Arginina* 3,6 

Metionina 2,5 Glicina* 2,0 

Triptofano 1,3 Cistina 0,7 

* Aminoácidos condicionalmente essenciais 



ATIVIDADES BIOLÓGICAS ESPECÍFICAS: 

capacidade antimicrobiana, facilitação da absorção de nutrientes, 

atuação de fatores de crescimento, hormônios, enzimas, anticorpos e 

estimulantes imunológicos 

PROTEÍNAS 

 

Biodisponibilidade  digestibilidade, integridade química  

LEITE BOVINO  uma das principais fontes de proteínas para jovens e adultos 

Digestibilidade  - cerca de 95% em seres humanos 

QUALIDADE DA PROTEÍNA 



NITROGÊNIO 

Caseína Ptns do soro Não protéico 

Funções nutricionais 

80% das ptns totais 

Carrear Ca e P, digestão 

Carrear elementos traço 

Funções biológicas 

Globulares 

Mais hidrossolúveis 

-lactoglobulina, -lactoalbumina 

albumina sérica, imunoglobulinas 

PROTEÍNAS 



PEPTÍDEOS COM ATIVIDADE BIOLÓGICA 

Podem ser derivados da fração caseína e das proteínas do soro: 
 

• Hormônio liberador de tireotrofina (TRH) 

• Análogo do hormônio liberador de gonadotrofinas (LHRH) 

• Peptídeo liberador de gastrina (GRP) 

• Somatostatina, calcitonina, insulina, relaxina, prolactina 

• Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

• Fatores de crescimento (ex: EGF) 

• Hormônio estimulante da tireóide (TSH) 

• Lisozima, lactoperoxidase, lactoferrina, transferrina 

• Imunoglobulinas 



PEPTÍDEOS COM ATIVIDADE BIOLÓGICA 

Opióides 
 fragmentos da ,  e -caseínas 

respostas agonistas respostas antagonistas 

Inibidores da ECA 
 capacidade  significativamente a PA sistólica  atravessar o 

TGI  absorção  inibir produção de angiotensina II 

Antitrombóticos 
• semelhança com os processos de coagulação sanguínea  

• inibem agregação plaquetária 

Antimicrobianos 
• atividades bactericida e bacteriostática 

• lactoperoxidase, lisozima, lactoferrina, lactoferricina 



PRINCIPAIS VITAMINAS DO LEITE 

Vitamina A, Vitamina D, Vitamina B2, Vitamina B12 

Vitamina 

Leite integral1 

(1 copo – 245 mL) 

Leite desnatado1 

(1 copo – 245 mL) 

Qtd 

% das DRIs2 

Qtd 

% das DRIs2 

Homem Mulher Homem Mulher 

 Vitamina A (µg retinol) 

 Vitamina D (UI)3 

 Vitamina B2 (mg) 

 Vitamina B12 (mg) 

68,3 

97,6 

0,4 

1,1 

7,6 

48,8 

30,8 

45,8 

9,7 

48,8 

36,4 

45,8 

4,9 

- x – 

0,3 

0,9 

0,5 

- x – 

23,1 

37,5 

0,7 

- x – 

27,3 

37,5 

1 – Leite integral e desnatado sem adição de vitamina A 

2 – Homens e mulheres adultas (19 a 50 anos) 

3 – 1 µg de colecalciferol = 40 UI de vitamina D 



PRINCIPAIS MINERAIS DO LEITE 

Cálcio, Ferro, Zinco, Magnésio, Manganês, Cobre, Selênio, Iodo 

Mineral 

Leite integral1 

(1 copo – 245 mL) 

Leite desnatado1 

(1 copo – 245 mL) 

Qtd 

% das DRIs2 

Qtd 

% das DRIs2 

Homem Mulher Homem Mulher 

 Cálcio (mg) 

 Ferro (mg) 

 Zinco (mg) 

 Magnésio (mg)4 

 Selênio (µg) 

276 

0,1 

1 

24,4 

9 

27,63 

1,25 

9,1 

5,8 

16,4 

27,63 

0,6 

12,5 

7,6 

16,4 

301 

0,1 

1,0 

27 

5,1 

30,1 

1,25 

9,1 

6,4 

9,3 

30,1 

0,6 

12,5 

8,4 

9,3 

1 – Leite integral e desnatado sem adição de vitamina A 

2 – Homens e mulheres adultas (19 a 50 anos) 

3 – AI – ingestão adequada 

4 – homens (400 mg – 19-30 anos e 420 mg – 31-50 anos); mulheres (300 mg – 19-30 anos e 320 mg – 31 – 50 anos) 



BIODISPONIBILIDADE DE MINERAIS NO LEITE 

1 - CÁLCIO 

70% do Ca alimentar da dieta humana 

Leite bovino  cerca de 1.000 mg/L 

Absorção  em idosos e na osteoporose 

REGULAÇÃO DA ABSORÇÃO 

• Solubilidade no meio ácido estomacal 

• Re-precipitação após neutralização por  

secreções pancreáticas 

• Complexação por ânions no ID 

• Ligação ao material fecal 

• Competições durante a absorção 

 

entre 17% até 43% 

maior com ingestão menor 

+ 200 mg  saturação (17-33%) 

        600 mg (½ L de leite) 

       102-198 mg absorvidos 

BIODISPONIBILIDADE: 



BIODISPONIBILIDADE DE CÁLCIO NO LEITE 

COMPARADO A OUTROS ALIMENTOS 

Alimentos 
Porção 

(g) 
Ca (mg) 

% 

absorção 

Absorção 

estimada 

(mg) 

Porções 

necessárias 

p/equivaler 

com leite 

Leite 260 300 32,1 96,3 1 

Feijão 177 50 15,6 7,8 12,3 

Brócolis 71 35 61,3 21,5 4,5 

Couve 65 47 58,8 27,6 3,5 

Espinafre 90 122 5,1 6,2 15,5 

Adaptado de WEAVER, C.; HEANEY, R. Calcium. In: SHILS, M.E. et al. Modern Nutrition in Health and 

Disease. 10th ed. Baltimore: Lippincott Williams; 2005. p. 201  



BIODISPONIBILIDADE DE MINERAIS NO LEITE 

2 - SELÊNIO 

CONCENTRAÇÕES = SOLO DEPENDENTE 

Leite bovino: 

Noruega  11 µg/L 

Suécia  17 µg/L 

Estados Unidos  37 µg/L 

Brasil  19 µg/L (desnatado) 26 µg/L (integral) 

Biodisponibilidade 10% Absorção fracional 

73,3% - ileostomizados 
Absorção fracional 

64,1% - ileostomizados 



BIODISPONIBILIDADE DE MINERAIS NO LEITE 

3 – MAGNÉSIO E ZINCO 

Leite bovino: 

Pode ser considerado boa fonte de Mg  100 mg/L 

Absorção entre 51 e 92% (semelhante entre leites 

materno, bovino e fórmulas infantis) 

Ingestões  de fibra alimentar e Zn -  absorção Mg 

Leite bovino: 

Também pode ser boa fonte de Zn  4 mg/L 

A biodisponibilidade é melhor do que em vegetais 

Leite materno: 

Biodisponibilidade > leite bovino > fórmulas soja  

(48% x 28% x 14%) 

Mg 

Zn 



BIODISPONIBILIDADE DE MINERAIS NO LEITE 

4 – FERRO 

ABSORÇÃO 

> > 

15 – 48% 5 – 20% 

> Quantidade de Ca,  

de caseína, de proteínas  

do soro e de fosfatos = 

 absorção Fe 

4 – 19% 



BIODISPONIBILIDADE DE MINERAIS NO LEITE 

6 – IODO 

Conteúdo nos alimentos  quantidades nos solos (> rochas ígneas e metamórficas) 

 melhores fontes 

[   ] no leite  estação do ano 

Estudo Norueguês 

Leites coletados no verão > inverno 

 

Biodisponibilidade  10 a 15%  

(forma inorgânica) 

 

Alimentos bociogênicos -  utilização 

do iodo pela glândula tireóide 

maior importância em ingestões  



Leite, Saúde  e 
Doenças 



Leite e Saúde Óssea 

 O leite (e derivados) é a principal fonte de 

cálcio para o organismo 

 99% do cálcio do organismo se encontra no 

esqueleto e dentes (Ca10[PO4]6[OH]2)  

 Deficiência em todos os níveis acarreta 

graves consequências para o organismo. 

 

 



Funções do Ca 

 Principal: sistema  ósseo, sistema circulatório 

e no fluido extracelular; 

 Mediação da contração muscular 

 Vasodilatação 

 Transmissão nervosa 

 Sinalização intracelular 

 Secreção hormonal 



Função do Cálcio Ionizável 

Nos  processos intra e extracelulares (1) 

 Excitabilidade neuromuscular 

 Coagulação sanguínea 

 Manutenção das membranas celulares 

 Ativação de enzimas :  

      Lipase pancreática 

      Lipase lipoproteica (plasma) 

      Fosfolipase A 

      Fosforilase quinase   



Função do Cálcio Ionizável 

Nos  processos intra e extracelulares  ( 2 ) 

 Liberação de neurotransmissores: 

      Acetilcolina,  Serotonina   e  Norepinefrina 

O  cálcio extracelular influencia: 

     Síntese de DNA nas células  

     Liberação de  neuro - hormônios  



Deficiência de  

Cálcio 



Raquitismo 

 Falha na mineralização óssea 

 Genuvaro 

 Genuvalgo 

 Deformação Pelve 



Osteomalácia 

 Defeito na remineralização do osso 

 Deficiência de Vitamina D 

 



Cálcio e Osteoporose 

Estados Unidos cerca de 1,5 milhões de fraturas / ano 

associadas osteoporose 

 Incidência em mulheres na pós-menopausa: 

 21 % Caucasianas e Asiáticas 

 16 % hispânicas 

 10 % Africanas 

 38 % de mulheres americanas > 50 anos apresentam 

BMD entre 1,0 a 2,5 desvios padrão abaixo do valor 

de referência para jovens adultos. 

 



Ca vs. Osteoporose 

Osteoporose é caracterizada: 

<  massa óssea 

> fragilidade dos ossos 

> risco de fraturas 

BMD (Densidade mineral do osso)  

> 2,5 desvios padrão abaixo da média está  

relacionado com osteoporose  

(WHO) 



  

Mulheres > risco 

Perda de peso > 50 anos associada com  

    < massa óssea 

Raça 

Hereditariedade 

Estrógenos 

Baixa ingestão Cálcio 

Fatores de Risco Associados a 
Osteoporose 



Fatores de risco associados a 
osteoporose 

Inatividade 

Fumo > reabsorção óssea 

Cafeína (3 doses ou + /dia) < densidade óssea > 

fraturas 

Álcool: 2 ou + doses/dia pode acelerar perda óssea 

Medicamentos: ex: Glicocorticóides, podem > perda 

óssea 

 



Medidas de Massa Óssea 

BMD = Conteúdo de mineral do osso / área 

Em adultos: 

 < 1 desvio padrão (< 15%) na BMD do fêmur está 

associada com > 2,5 vezes risco de fraturas do 

quadril 

< 1 desvio padrão da BMD na espinha lombar está 

associada com > risco de fraturas nas vértebras ( 2 

vezes)   



Ca vs. Risco de fraturas 

 Ingestão ótima para a saúde do esqueleto deveria ser 

definida como a quantidade responsável pelo menor 

número de fraturas na idade adulta 

 Osteoporose resulta de interações complexas de 

origem genética, alimentar e outros fatores 

ambientais e tem um longo período de latência 

 Medidas em determinado tempo não refletem 

consumo durante a vida. 



Biodisponibilidade de Cálcio 

Biodisponibilidade (1) 

Absorção:  

Dependente Vitamina D (mecanismo ativo, 

saturável) 

Passivo, dependente da quantidade disponível 

no TGI (via paracelular) 

 



Biodisponibilidade de Cálcio 

Biodisponibilidade (2) 

Fase da Vida 

pH do estômago 

Composto químico 

Outros elementos presentes (Fe,Mg,Zn) 

Teor de Fitato 

Teor de Sódio 

Teor de Proteinas ? 

 

 

 

 

 

 



Recomendações de Ingestão (1) 

Fases da Vida  AI EAR RDA UL 

Crianças 

0-6 meses 200 1000 

7-12 meses 200 1500 

1-3 anos - 500 700 2500 

4-8 anos - 800 1000 2500 

Homens 

9-13 anos - 1100 1300 3000 

14-18 anos - 1100 1300 3000 

19-30 anos - 800 1000 2500 

31-50 anos - 800 1000 2500 

51-70 anos - 800 1000 2000 

>70 anos - 1000 1200 2000 



Recomendações de Ingestão (cont.) 

Fases da Vida  AI EAR RDA UL 
 

Mulheres 

9-13 anos - 1100 1300 3000 

14-18 anos - 1100 1300 3000 

19-30 anos - 800 1000 2500 

31-50 anos - 800 1000 2500 

51-70 anos - 800 1200 2000 

>70 anos - 1000 1200 2000 

Gestantes 

19-50 anos - 800 1000 2500 

Lactantes 

19-50 anos - 800 1000 2500 



Cálcio e Doenças Crônicas não 

transmissíveis (DCNT) 



DCNT PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS (OPAS, 2005) 

 

 etiologia incerta 

 múltiplos fatores de risco 

 longos períodos de latência 

 curso prolongado 

 origem não infecciosa 

 associadas a deficiências e incapacidades 

funcionais  Obesidade 

Diabetes 

Câncer 

Doenças cérebro vasculares 

Hipertensão arterial 



OBESIDADE 



Doença crônica: EXCESSO DE GORDURA CORPORAL 

Causas multifatoriais: 

 

 Genéticas - determinantes da massa corporal 

Ambientais - disponibilidade de dietas com altas 

densidades energéticas e estilo de vida sedentário 

Socioeconômicas 

Influências comportamentais ou psicológicas 



 

 Participam no metabolismo energético 

 Na secreção e ação da insulina 

 Evidências de má distribuição de minerais 

nos tecidos de indivíduos obesos 

Minerais 



HIPÓTESE 

 

Alta ingestão de cálcio parece estar 

associada com menor peso corporal 

 O Ca alimentar pode formar sais com ácidos graxos  > 

excreção e < energia da dieta 

 Pode > perda fecal gordura 

Cálcio e Obesidade 



Cálcio e Obesidade 

 Laticínios parecem exercer efeitos significativamente  

    > na adiposidade em comparação com o cálcio isolado  

 Componentes que podem contribuir com este efeito incluem: 

• Peptídeos do soro do leite com atividade inibitória da ECA 

• Ácido linoléico conjugado  

• Aminoácidos de cadeia ramificada 



Cálcio e Obesidade 

 

Mais recentemente foi observado: 

Pessoas obesas  > concentração de Ca+2 intracelular 

 Ca+2 intracelular            regula a lipogenese e a lipólise em 

adipócitos humanos  

 < ingestão Ca  > Ca intracelular > lipogênese e <   lipólise 

Suplementação  Ca alimentar < PTH e a 1,25(OH)2D3 e < 

Ca2+ intracelular. 

 Ref. COMINETTI,C. et al. Minerais e Obesidade. In Cozzolino,S.M.F. – Biodisponibilidade de Nutrientes, 4o.Ed, 
2012, p.1113-1157. 





Possível ação quimiopreventiva do câncer colorretal 

    risco de câncer de cólon distal 

Capacidade de  proliferação celular da 

mucosa do cólon 

CÁLCIO e CÂNCER 

Ingestão de  
alimentos  em Ca 



Conclusões 

 O leite deve fazer parte de uma alimentação saudável, 

por ser fonte importante de proteínas, minerais 

(principalmente cálcio), e vitaminas. 

 Embora a biodisponibilidade do Ca presente nos 

alimentos não seja muito diferente, a quantidade no leite 

e derivados é muito mais significativa (1 copo=200mg) 

 A exclusão do leite somente deve ser indicada quando 

comprovadamente houver alergia ou intolerância a 

lactose. 

 



Conclusões (2) 

 A exclusão do leite pode levar à carência de 

nutrientes essenciais e interferir principalmente no 

desenvolvimento infantil 

 Estudos recentes têm demonstrado que indivíduos 

que se encontram nos percentis mais altos de 

consumo de leite têm menos obesidade e pressão 

arterial alterada. 

 Resultados promissores têm sido obtidos com 

peptideos bioativos presentes no leite, que poderiam 

ter importância na redução do risco de doenças. 
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