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Macro e Micronutrientes 

 
Os macronutrientes são necessários em grandes quantidades diárias e são a base dos alimentos que 

comemos. É importante comer quantidades equilibradas de carboidratos, proteínas e lipídeos, de modo que 

a dieta resulte em saúde para o organismo. Contudo, dietas mal formuladas contribuem para o efeito 

contrário, estando associadas a diversas doenças do mundo contemporâneo, como obesidade, hiper

tensão e diabetes. 

 

Os carboidratos são a fonte energética primária para os seres vivos. Carboidratos podem ser digeridos e 

ter seus monossacarídeos oxidados para a produção de energia. O monossacarídeo mais comum é a 

glicose, que possui 6 carbonos e participa dos mais diversos processos metabólicos, como glicólise, 

glicogênese, via das pentoses fosfato e síntese de ácidos graxos a partir de acetil-CoA. Além de ser 

oxidada via glicólise-ciclo de Krebs-fosforilação oxidativa, a glicose pode ser armazenada em reserva 

limitadas de glicogênio muscular e hepático. O glicogênio hepático é fundamental durante as primeiras 

fases do jejum, quando a gliconeogênese cresce gradualmente em importância, para manter as taxas de 

glicemia. A nível celular, os carboidratos podem estar associados a outras macromoléculas, formando 

glicoproteínas e glicolipídeos. Na membrana celular, formam o glicocálix, estrutura importante na proteção 

e no reconhecimento celular, entre outros processos da biologia celular. 

  
As proteínas participam da construção do corpo: formam elementos da matriz extracelular, como o 

colágeno, participam no transporte plamático de substâncias, como a albumina, e fazem parte das mais 
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diversas estruturas celulares, como histonas associadas ao DNA, proteínas de membrana e filamentos 

componentes do citoesqueleto. As fibras musculares apresentam uma quantidade enorme de proteínas, 

devido à abundância de miofibrilas, principalmente filamentos de actina e miosina, que participam 

ativamente na contração muscular. As enzimas correspondem a outra função vital das proteínas: catalisam 

as mais diversas reações do metabolismo, diminuindo a energia de ativação das reações, de modo que sua 

velocidade seja compatível com a vida. As enzimas, devido a seu papel decisivo no metabolismo, estão 

submetidas a um mecanismo de regalação fina, seja por alosteria ou por ação hormonal, desencadeando 

cascatas de de modificação covalente ou interferindo na expressão gênica. As proteínas podem ainda ser 

utilizadas na produção de energia e podem derivar ou macromoléculas, como carboidratos e lipídeos. No 

jejum, proteínas do músculo são quebradas e seus aminoácidos componentes são submetidos a 

transaminações e desaminações, transferindo fontes de carbono para a gliconeogênese hepática. O 

produto final da degradação de aminoácidos é uréia, a qual é filltrada nos rins e excretada na urina. 

 
Os lipídeos constituem a maior reseva energética do corpo. O tecido adiposo é especializado para o 

armazenamento e a mobilização de triacilgliceróis, em resposta a situações metabólicas. Os lipídeos 

provenientes da alimentação são degradados durante o jejum por diversos tecidos, como músculo 

cardíaco, músculo esquelético e fígado. Os ácidos graxos originados passam pela via de beta-oxidação, 

gerando coenzimas reduzidas e consequente produção de ATP. Os lipídeos também apresentam funções 

estruturais, estão associados à construção de membranas a partir de fosfolipídeos. São utilizados, ainda, 

para síntese de colesterol e de hormônios esteróides, como alguns hormônios sexuais. Além disso, ácidos 

graxos essenciais presentes na dieta dão origem a compostos que regulam diversos processos fisiológicos, 

como regulação da pressão arterial, dilatação de brônquios, contração uterina, reação inflamatória, 

manifestação de dor e febre e coagulação no sangue. 
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Os micronutrientes são necessários em pequenas quantidades, mas são essenciais para o bom 

funcionamento do organismo. São dividisos em vitaminas e sais minerais. 

As vitaminas não são estocadas em níveis consideráveis, por isso, devem ser supridas continuamente pela 

dieta. São classificadas em dois grandes grupos: hidrossolúveis e lipossolúveis. 

As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e vitamina C. São componentes de 

coenzimas, participando de diversas reações enzimáticas no organismo. O excesso dessas vitaminas não 

é danoso, pois elas podem ser eliminadas por meio da urina. 

As vitaminas lipossolúveis incluem as vitaminas A, D, E e K. O seu excesso pode ser mais danoso, pois 

estas vitaminas são eliminadas mais lentamente. São derivadas do isopreno e ocorrem em alimentos ricos 

em gorduras, sendo transportadas por lipoproteínas no plasma. Assim como as hidrossolúveis, as 

vitaminas lipossolúveis também têm um papel de grande importância como coenzimas. A vitamina A está 

relacionda às reações da visão e diferenciação epitelial; a vitamina D apresenta ação hormonal na 

absorção de cálcio pelos ossos quando passa à forma ativa por radiação UV; a vitamina K atua na 

coagulação sanguínea, e a vitamina E, juntamente com as vitaminas A. C e D, tem função antioxidante, 

limitando o estresse oxidativo e a ação dos radicais livres sobre as estruturas celulares. As substâncias 

antioxidantes, presentes principalmente nos vegetais, atuam na prevenção do câncer e de doenças 

cardiovasculares. 

______________________________________________________________________________________ 
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Os minerais são íons inorgânicos - Ca2+, Na+, Mg2+, K+, Fe2+, fosfato - que atuam como cofatores 

enzimáticos, como nos centros Fe-S da cadeia transportadora de elétrons, e antioxidantes, além de 

participarem da composição de certas estruturas, como o cálcio depositado nos ossos. Os sais minerais 

são necessários diariamente na ordem de miligramas ou microgramas. 

Importância dos Macronutrientes 

Os macronutrientes são fundamentais para o organismo. Os carboidratos fornecem energia para as células 
executarem suas funções, já as proteínas – dentre suas diversas funções – ajudam na construção dos 
tecidos, como pele e músculos. Os lipídios também fazem parte desse grupo e os principais alimentos 
fontes são óleos vegetais, oleaginosas e abacate. 
As principais fontes de carboidratos são frutas, pães, massas, batata e outros tubérculos em geral. Já as 
fontes proteicas são as carnes, ovos, leite e derivados, oleaginosas e leguminosas, como grão-de-bico e 
soja. 

Importância dos Micronutrientes 

Existe uma grande variedade de vitaminas, como A, C, D, E, K e vitaminas do complexo B, e minerais 
como cálcio, fósforo, potássio, ferro e zinco. Quando comparadas aos macronutrientes, as quantidades 
necessárias dessas substâncias são muito pequenas, embora sejam responsáveis por diversas reações 
importantes ao organismo. 
É importante manter o consumo equilibrado e diário desses nutrientes através de uma alimentação 
balanceada, rica em cereais, verduras, legumes, frutas, carnes variadas e leguminosas para que a 
necessidade do organismo seja suprida diariamente. Também é importante ficar atento, já que o excesso 
de qualquer nutriente pode ser prejudicial à saúde. 
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Micronutrientes 

Os micronutrientes são vitaminas e minerais que são essenciais para o perfeito funcionamento do nosso 
organismo.  Eles devem ser ingeridos em pequenas quantidades! Alguns deles são: cálcio (atua na 
formação dos ossos e dos dentes); cobre (ajuda na formação dos glóbulos vermelhos aumentando a 
imunidade); ferro (grande quantidade no sangue e possui a função de transportar o oxigênio); fósforo 
(participa na produção de energia); magnésio (podemos encontrá-lo nos ossos, músculos proporcionando 
reações de energia, coagulação sanguínea e aumento no sistema imunológico); potássio (atua sobre as 
células); no sódio (atua no metabolismo) e no zinco (atua na formação dos ossos e músculos). 

Na alimentação podemos encontrá-los nas leguminosas (feijão, ervilha, grão de bico), carnes vermelhas, 
frutos do mar, aves, beterraba, batata, mandioca, folhas verdes (salsa, couve, almeirão), rabanete, cereais 
(aveia, gérmen de trigo); frutas (abacate, melão, maracujá), leite e seus derivados. 

Macronutrientes 

Os macronutrientes são nutrientes necessários e fundamentais para o desenvolvimento do nosso 
organismo. Devemos ingeri-los em maior quantidade para proporcionar o melhor funcionamento do nosso 
organismo. Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e lipídios. Cada uma delas possui papel 
fundamental. Vamos conhecer como cada uma delas atua no nosso organismo? 

Devemos ingerir alimentos que contenham carboidratos, já que atua como combustível para o nosso 
organismo. Sem a ingestão de carboidratos não conseguiríamos realizar nenhuma atividade, pois ele 
fornece energia para as células; proteínas, que podem ser de origem animal e vegetal, e formam a 
estrutura do nosso organismo; e os lipídios, que são as gorduras e os óleos. 

Na alimentação podemos encontrá-los nas frutas (maçã, frutas cítricas); cereais (aveia); leguminosas 
(feijão, grão de bico, lentilha); carne vermelha, ovos, aves, carne de porco, leite e derivados, soja, peixes, 
mandioca, batata, mandioca, inhame, doces em geral, pães, bolos, biscoitos, macarrão, legumes (cenoura) 
e azeite. 

Toda essa alimentação deve ser bem balanceada, pois o excesso desses alimentos pode causar mal ao 
nosso organismo. Procure um médico especialista em conjunto com um nutricionista para indicar uma dieta 
balanceada. 

______________________________________________________________________________________ 
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