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Aula 02 - Carboidratos

Prof. Renato M Nunes
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R Objetivos Propostos

Introduzir o conceito de Interactome 
Network
Abordar a Classificação de Nutrientes;
Definir o que são e como se classificam 
os carboidratosCalendário de 
atividades 
Abordar as funções dos carboidratos na 
nutrição humana
Explanar digestão e metabolismo de 
carboidratos

R 2

2

R
Classificação de Nutrientes

Micro Metabolismo

Características do Metabolismo

Tipos de Vias Metabólicas

Mapa metabólico

Você se lembra…?

Outros Compostos do Metabolismo

Importância da Nutrição no Metabolismo

Nutrição e Doenças

Ferramentas

Panorama

Esquema ConceitualR 3

Normas e Planejamento

Grupo do Whatsapp

Página da Disciplina

Calendário de Atividades

Planejamento Acadêmico

Contrato de Convivência

Expectativa da Turma

Introdução

Metabolismo

Objetivo do Metabolismo

Macro Metabolismo

Normas e Planejamento
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R Pensando no Contínuo…R 4

A Continuidade da lógica... 
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R Interactome Networks  and 
Human DiseaseR 5
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R Interactome NetworkR 6
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R Interactome NetworkR 7
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RR 8

Classificação dos Nutrientes
Alcool ??????
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R Qual a tua Abordagem de Alimento?R 9
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R
Começando os Trabalhos …

R 10

Carboidratos…
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R CarboidratosR 11

Porquê?

• Os carboidratos ocorrem em 
microorganismos, plantas e tecidos. São 
abundantes, amplamente disponíveis e de 
baixo custo.
• Animais: glicose e glicogênio
• Vegetais: amido e celulose
• Alimentos: naturais ou adicionados
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R CarboidratosR 12

Porquê?

Depósitos de energia em animais e plantas
�Solúvel em água
�Transportado ao tecido (da planta ou do
animal) onde será oxidado e resultando em
H2O e CO2, liberando energia para o
processo metabólico �
Animais têm capacidade limitada para
síntese de CHO – exceção: glicogênio e
lactose

12
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R CarboidratosR 13

O que são?

• Carboidratos são compostos sólidos, sem cor,
cristalinos e livremente solúveis na água, mas
insolúveis em solventes não polares.
• Polidroxialdeídos ou polidroxicetonas com, pelo
menos, três átomos de carbono.
Unidos por ligações glicosídicas α1-4, α1-β2
(sacarose), α1-6 ,(amilose e amilopectina) ou
ligações β (fibras)
• Grupo químico: aldoses ou cetoses
• Número de átomos de carbono (trioses, tetroses,
pentoses, hexoses, etc).
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RR 14Classificação de Carboidratos
Monossacarídeo
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RR 15Classificação de Carboidratos
Oligo e Poli Sacarídeos
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RR 16Classificação de Carboidratos
Oligo e Poli Sacarídeos
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RR 17Classificação de Carboidratos

Oligo e Poli Sacarídeos
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RR 18Classificação do Amido
Classificação nutricional do amido (1982 e 1996)

����Amido rapidamente digerivél (ARD) -
Digestão rápida e completa
����

Amido Lentamente digerível (ALD) -
Digestão lenta porém completa

���� Amido Resistente (AR):
1) Fisicamente inacessível
2) Grânulos de amido resistente
3) Amido Retrogradado

Pode ser encontrado na banana verde; Batata crua;
Sementes e grãos, como cevada e milho
AR: incorporado às fibras por não ser digerido, chega ao ID
intacto

18
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RR 19Amido Resistente
Biomassa de Banana

����A banana verde na forma cozida é apropriada ao
preparo de subprodutos como a biomassa e a farinha de
banana verde, que são utilizadas para a confecção de
bolos, biscoitos e outras massas, substituindo a farinha de
trigo. Pode ser adicionada também em sucos de frutas e
vitaminas
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RR 20Curiosidade
Açúcar invertido:

Produzido por rompimento enzimático ou ácido da ligação
glicosídica entre a glicose e frutose, é um alimento fluido e que
auxilia no processamento tecnológico de sobremesas e doces por
controlar o processo de cristalização, promove maior maciez e
doçura quando comparado a sacarose;
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R Álcoois de AçúcaresR 21

O que são?

Não são carboidratos → derivados deles por meio de 
hidrogenação e são encontrados em diversos vegetais. 
Sorbitol:
�Produzido comercialmente pela hidrogenação da 
glicose, sendo 
encontrado também em frutas e hortaliças. 
�Absorvido de forma muito lenta → aparentemente é 
metabolizado sem insulina. 
�Mesmo valor calórico da glicose �
Metade do poder adoçante
�Em altas doses, pode ser laxativo. 

21
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R Álcoois de AçúcaresR 22

Sorbitol:

�Produzido comercialmente pela hidrogenação da 
glicose, sendo 
encontrado também em frutas e hortaliças. 
�Absorvido de forma muito lenta → aparentemente é 
metabolizado sem insulina. 
�Mesmo valor calórico da glicose �
Metade do poder adoçante
�Em altas doses, pode ser laxativo. 
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R Álcoois de AçúcaresR 23

Manitol: 

Álcoois de açúcares 
�Produzido comercialmente pela hidrogenação da 
manose e encontrado naturalmente em abacaxi, 
azeitona, cogumelo, aspargo e cenoura. 
�Adicionado como agente desidratante. �Pouco 
absorvido.
�Metade do valor energético da glicose. 
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R Álcoois de AçúcaresR 24

Xilitol:

�Encontrado nas plantas.
�Derivado da xilose extraída da hemicelulose.
�Mesmo poder adoçante e valor energético da sacarose. 
�Não é cariogênico. 
�Tolerável por diabéticos → transformação lenta e 
parcial em glicose 

24
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R Álcoois de AçúcaresR 25

Inositol:
Encontrado especialmente na casca dos grãos de cereais.
� Inositol + grupos fosfato = Ácido fítico (reduz a absorção
de Ca, Zn e Fe)

Dulcitol:
� Obtido da galactose

Glicerol:
� Ocorre na natureza → importante componente dos
lipídios.

Etanol:
�Produzido pela fermentação da glicose, por enzimas em
leveduras.
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R CarboidratosR 26

Função na Nutrição Humana

Composto químico orgânico mais importante
em abundância como fonte de energia para
ser humano
Energia primária para maioria das células –
energia química mais prontamente
disponível - fornece 4kcal/g de CHO

Seres humanos: cerca de 50-60% das
calorias diárias

Matéria prima para síntese de outras
molécula
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R Recomendação de Ingestão de 
Carboidratos

R 27

Ingestão de referência (AI, EAR e RDA) em
g/dia, segundo os estágios de vida

27
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Da Dieta

Representação da digestão e absorção dos carboidratos, seus produtos, destinos metabólicos e 
resíduos excretados 
CHO = carboidratos; SGLT-1 = transportador de sódio e glicose; 
GLUT5 = transportador de frutose; GLI = glicose; 
AGCC = ácidos graxos de cadeia curta; TGI = trato gastrintestinal; AR = amido resistente. 
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Hidrólise de Carboidratos

Resumo do processo de hidrólise dos carboidratos, demonstrando as
diferentes afinidades das enzimas por determinados substratos.
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R CarboidratosR 30

Teor de carboidratos em alimentos e bebidas

30
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R CarboidratosR 31

Poder edulcorante dos carboidratos – Intensidade de sabor doce 
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R CarboidratosR 32

A polêmica da Frutose… 

É muita fruta envolvida…?
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R Resumo

Metabolismo de Carboidratos

R 33
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R

Metabolismo 
de 

Carboidratos
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R GlicemiaR 36

Controle Hormonal - Insulina

36
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R GlicemiaR 37

Papel dos Hormônios contrarreguladores:
Glucagon
Adrenalina
Cortisol

Glucagon AdrenalinaGlucagon Cortisol

Hipoglicemia
Fuga/Luta
Estresse

Glucag
on

37

R GlicemiaR 38

Papel dos Hormônios contrarreguladores:

Gluca
gon
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R GlicemiaR 39

Diferentes formas de monitorar a glicemia

Gluca
gon

39
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R GlicemiaR 40

CONTAGEM DE CARBOIDRATOS E CONTROLE GLICÊMICO

Gluca
gon

A terapia de contagem de CHOs tem como objetivo principal
otimizar o controle glicêmico, permitindo menores variações
das glicemias pós-prandiais e maior flexibilidade alimentar

Relação Insulina CHO -
15 ou 500/DTID (Dose total de insulina diária)

Fator de sensibilidade -
o quanto 1UI de insulina reduz a glicemia

Bolus de correção -
quantidade de insulina rápida ou ultrarrápida necessária
para a correção da hiperglicemia antes das refeições

40

R Índice GlicêmicoR 41

Calculado a partir da Glicose e do Pão Branco 

ALTO - > 70 > 95

MÉDIO - 56 e 69 76 e 94

BAIXO - < 55 < 75

Glicose Pão

41

R Índice GlicêmicoR 42

Gordura
Armazenada

Queima 
de

Gordura

Aumento 
da fome
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R Carga GlicêmicaR 43

Carga Glicêmica

Conceito introduzido em 1997
Carga Glicêmica quantifica o impacto de uma
porção típica do alimento sobre a glicose sérica
A CG quantifica o efeito total de uma
determinada quantidade de carboidrato sobre a
glicose plasmática, representando o produto do
IG de um alimento pelo seu conteúdo de
carboidrato disponível.

43

R Carga GlicêmicaR 44

Classificação do Índice Glicêmico (IG) e da Carga
Glicêmica (CG)

Índice Insulinêmico (II)

44

R Carga GlicêmicaR 45

Banana

IG 52
CHO 24g
CG 12,5

Melancia

IG 80
CHO 13g
CG 10,4

45
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R Sobrecarga GlicêmicaR 46

Comendo como se não houvesse um amanhã….
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R Intolerância ao CarboidratoR 47

Intolerância à lactose….
ou 
Deficiência de Lactase?
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R Low Carb
Dieta  ou estratégia nutricional?

R 48
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R Low Carb
Ingredientes 
Massa:

- 3 ovos
- 3 colheres de sopa de 
queijo parmesão 
ralado
- 3 colheres de sopa de 
creme de leite 
Recheio: 30g (carne à 

bolonhesa, etc) 

R 49

Crepe Low Carb
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R Avaliação
Distribuição de Nutrientes    Score de Aminoácidos    Distribuição Calórica

R 50

50

R Avaliação
Carga glicêmica para 1.000 Kcal  —> 2

Calorias por porção   —> 156 kCal

Índice de Inflamação —> -11

Este alimento é uma boa fonte de proteínas, 
riboflavina e selênio, é rico em gordura 
saturada e também contém gordura Trans.

Pobre em fibras da dieta

R 51
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William Osler

“Todo pacientes que você vê, é uma lição 
muito maior do que a dança da qual ele 

sofre…”

R 52
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RR
•Apresentação
•Nutricionista
UFV
•Especialista em Farmacologia
EFOA
•Especialista em Psicologia
UFJF
•Mestre em Ciência da Nutrição. UFV
•Doutor em Biologia Molecular.
UFV
•Professor Associado I
UFJF
•Docente Convidado VP
•Pós em Nutrição Clínica Funcional

(em curso)
•Contato
•renato.nunes@ufjf.edu.br

53Prof. Renato M Nunes
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R Divulgue NutriçãoR 54

@renatomnunez

A saúde do Mundo AGRADECE…
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