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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Nutrição – 2019 é o mais organizado e completo livro para
os Nutricionistas que desejam ser aprovados nas provas de residências do Brasil. Fruto de um rigoroso
trabalho de seleção de questões de concursos e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diversas
áreas de conhecimento na Nutrição.
A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Nutrição:
1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados.
2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos.
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguinte modelo:

FÁCIL
INTERMEDIÁRIO
DÍFICIL

Bons Estudos!
Camila Pinheiro
Editor
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METABOLISMO DOS NUTRIENTES

01

(UPE – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2013)
O organismo humano necessita do fornecimento adequado de energia, obtWido a partir de
diferentes nutrientes. Sobre os nutrientes que fazem parte de uma alimentação adequada, analise
as afirmativas abaixo:
I. Os carboidratos representam a principal fonte
de energia.
II. A ingestão de gordura é importante para o
transporte das vitaminas lipossolúveis.
III. A ingestão de todos os aminoácidos é essencial
para a construção e manutenção de tecidos.
IV. As vitaminas lipossolúveis são fontes importantes de energia.
Estão CORRETAS:
ⒶⒶ
ⒷⒷ
ⒸⒸ
ⒹⒹ
ⒺⒺ

I, II, III e IV.
I e II.
III e IV.
II e III.
I, II e III.

GRAU DE DIFICULDADE
Afirmativa I: CORRETA. O principal papel dos carboidratos na dieta é prover energia para as células, representando este nutriente a principal fonte de energia para o organismo.1
Afirmativa II: CORRETA. Os lipídios são necessários para o transporte e absorção das vitaminas lipossolúveis, além de serem também fonte de energia para o organismo.1
Afirmativa III: CORRETA. Existem dois tipos de aminoácidos: os essenciais, porque sua síntese no organismo é insuficiente para satisfazer as necessidades metabólicas e eles devem ser fornecidos pela alimentação; e os não essenciais, igualmente
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importantes na estrutura proteica, no entanto se
houver ingestão deficiente de um deles, ele pode
ser sintetizado em nível celular a partir de aminoácidos essenciais ou de precursores. Portanto, a ingestão de todos os aminoácidos é essencial na estrutura
proteica, para construção e manutenção de tecidos.2
Afirmativa IV: INCORRETA. As vitaminas não são fontes de energia, sendo elas lipossolúveis ou hidrossolúveis. Elas têm funções na resposta imunológica, participam de reações como coenzimas, participam do metabolismo de macronutrientes, dentre
outros, fundamentais para o bom funcionamento
do organismo, porém com funções diferentes do
fornecimento de energia.1
▍Resposta: Ⓔ

02

(SES BA – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL –
2015) Há um grande interesse no estudo da
associação entre consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) e a saúde humana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo inadequado
de FLV é um dos cinco principais fatores associados
à carga total de doenças. O consumo diário destes
alimentos é essencial, pois a melhor biodisponibilidade das vitaminas e minerais encontra-se nas FLV.
Sobre as vitaminas e minerais presentes nas FLV, é
correto afirmar que
ⒶⒶ o magnésio encontrado, principalmente nas
frutas, quando consumido em excesso, está associado à ocorrência de nefropatias.
ⒷⒷ o excesso de vitaminas hidrossolúveis ocasiona
problemas, pois se acumulam no organismo, atingindo níveis de toxicidade.
ⒸⒸ o potássio, amplamente distribuído nas FLV, pode prevenir a hipertensão arterial sistêmica (HAS),
pois contribui para o aumento na excreção de sódio.
ⒹⒹ a vitamina C, presente em frutas como acerola
e laranja, não apresenta ação antioxidante, porém
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seu consumo está associado com menor ocorrência de doenças crônicas.
ⒺⒺ as frutas e hortaliças amareladas e alaranjadas
contêm pigmentos como os fitoesteróis, que são
considerados provitamina A, importantes pela atividade antioxidante e pelo papel essencial na visão.

GRAU DE DIFICULDADE
Alternativa A: INCORRETA. O magnésio está presente
principalmente em oleaginosas, porém também é
encontrado nos grãos, frutas e hortaliças. Atua como cofator de diversos sistemas enzimáticos; é importante na saúde óssea, bom funcionamento dos
músculos e sistema nervoso, dentre outras funções.
Não há relação entre seu consumo em excesso com
a ocorrência de nefropatias.1
Alternativa B: INCORRETA. As vitaminas hidrossolúveis,
ou seja, solúveis em água, são utilizadas pelo organismo e o seu excesso é eliminado pela urina, não se
acumulando e não atingindo níveis de toxicidade.1
Alternativa C: CORRETA. O potássio é um mineral importante para manter os níveis de pressão sanguínea, reduzir os efeitos do cloreto de sódio sobre a
pressão sanguínea, reduzir o risco de cálculos renais e prevenir a perda óssea. Portanto, como dito
na assertiva, o potássio é amplamente distribuído
nas FLV e pode prevenir a HAS, uma vez que contribui para o aumento da excreção do sódio, sendo
estes dois minerais importantes na manutenção do
equilíbrio hídrico normal.1
Alternativa D: INCORRETA. A vitamina C desempenha
diversas funções no organismo, as quais se destacam a sua ação antioxidante e biossíntese de aminoácidos e colágeno. Portanto, essa vitamina possui sim ação antioxidante, de encontro ao que diz
na alternativa. Além de prevenir o envelhecimento
celular e ocorrência de doenças crônicas.1
Alternativa E: INCORRETA. Os pigmentos das frutas e
hortaliças amareladas e alaranjadas são os carotenoides e não os fitoesteróis, como dito na assertiva. O aumento do consumo de fontes de carotenoides contribui com a ingestão de vitamina A, que é
essencial para a reprodução, visão, resposta imunológica, dentre outras.1

03

(HOSPITAL SANTA MARCELINA – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2014) A má nutrição pode
ser o resultado de pouca alimentação ou alimentação excessiva. Ambas as condições são causadas
por um desequilíbrio entre a necessidade do corpo
e a ingestão de nutrientes essenciais. Assinale a alternativa correta em relação a esse assunto.
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ⒶⒶ Hipernutrição é um excesso de nutrientes essenciais e pode ser o resultado de comer demais,
do uso excessivo de vitaminas ou outros suplementos ou do excesso de atividades físicas.
ⒷⒷ A desnutrição se desenvolve em fases: aumento na concentração de nutrientes no sangue e nos
tecidos, a seguir acontecem alterações nos níveis de
enzimas, depois passa a ocorrer mau funcionamento de órgãos e tecidos do corpo e então surgem sintomas de doença que pode ocasionar a morte.
ⒸⒸ O corpo necessita de maior quantidade de nutrientes durante certas fases da vida, especialmente na velhice, durante a gravidez e enquanto a mãe
está amamentando.
ⒹⒹ Na adolescência, as necessidades alimentares
são menores, mas a capacidade de absorver os nutrientes também é reduzida e o risco de subnutrição é maior ainda mais entre pessoas economicamente desprovidas.
ⒺⒺ Subnutrição é uma deficiência de nutrientes essenciais e pode ser o resultado de uma ingestão insuficiente devido a uma dieta pobre; de uma absorção deficiente, no intestino, dos alimentos ingeridos
ou da perda excessiva de nutrientes por processos
como a diarreia, sangramento e insuficiência renal.

GRAU DE DIFICULDADE
Alternativa A: INCORRETA. A hipernutrição se relaciona
com o excesso no consumo alimentar, de nutrientes essenciais e pode ser o resultado de comer demais, do uso excessivo de vitaminas ou outros suplementos, como dito na questão, porém nada tem
a ver com o excesso de atividade física.
Alternativa B: INCORRETA. A desnutrição ocorre pelo
desequilíbrio entre consumo alimentar e perda de
nutrientes, o qual se desenvolve em fases: primeiro ocorrem alterações ou diminuição na concentração de nutrientes no sangue e nos tecidos, a seguir acontecem alterações nos níveis de enzimas,
depois passa a ocorrer mau funcionamento de órgãos e tecidos do corpo e então surgem sintomas
de doença e pode ocorrer a morte. Portanto, não há
um aumento na concentração de nutrientes, como
dito na alternativa.
Alternativas C e D: INCORRETAS. O corpo necessita de
mais nutrientes durante certas fases da vida, especialmente na infância e adolescência; durante a
gravidez; e enquanto a mãe está amamentando. Na
velhice as necessidades alimentares são menores,
mas a capacidade de absorver os nutrientes também está frequentemente reduzida. Assim, o risco
de subnutrição é maior nesta etapa da vida, e ainda
mais entre pessoas economicamente desprovidas.

24/05/2019 17:34:38

17 ▕

Yana Matos, Priscila Capistano, Tainara Oliveira e Thais Vitorino

Alternativa E: CORRETA. A subnutrição é o consumo insuficiente de nutrientes essenciais para a
saúde, acarretando uma deficiência de nutrientes essenciais. A subnutrição pode ocorrer como resultado de uma ingestão insuficiente devido a uma dieta pobre; de uma absorção deficiente, no intestino, dos alimentos ingeridos ou
da perda excessiva de nutrientes por processos
como a diarreia, sangramento, insuficiência renal
e doenças catabólicas.

04

(DIRPS – UFU – 2013) De acordo com a patogenia das doenças carenciais, habitualmente é identificada a seguinte sequência no processo de instalação das depleções nutricionais:
ⒶⒶ Deficiência nutritiva – adaptação inicial do organismo – alterações funcionais – alterações bioquímicas – lesões anatômicas.
ⒷⒷ Adaptação inicial do organismo – deficiência
alimentar – alterações funcionais – lesões anatômicas – alterações bioquímicas.
ⒸⒸ Deficiência nutritiva – alterações funcionais –
adaptação inicial do organismo – alterações bioquímicas – lesões anatômicas.
ⒹⒹ Deficiência alimentar – adaptação inicial do organismo – alterações bioquímicas – alterações funcionais – lesões anatômicas.

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: As doenças carenciais surgem pela instalação de depleções nutricionais. Estas depleções
ocorrem pelo desequilíbrio entre consumo alimentar e perda de nutrientes, iniciando-se pela deficiência nutritiva ou alimentar, seguindo-se de alterações
funcionais do organismo, adaptação inicial do organismo, alterações bioquímicas e, por fim, lesões anatômicas, consequência da depleção e deficiência de
diversos nutrientes ou até mesmo de um específico.
▍Resposta: Ⓒ

05

(UFJF – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2015)
Quanto ao metabolismo de nutrientes, some
o valor correspondente das afirmativas CORRETAS.
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Valor

Afirmativa

05

O metabolismo do álcool pode levar a hipoglicemia devido à inibição da gliconeogênese hepática.

03

O ciclo da ureia, que ocorre exclusivamente no fígado, é o mecanismo que permite que
a amônia (NH3) seja transformada em ureia.
A ureia é a principal forma de excreção de nitrogênio.

02

Em indivíduos com acidose metabólica há
maior proteólise muscular. Se a ingestão alimentar for insuficiente, estes indivíduos podem apresentar balanço nitrogenado negativo.

04

As fibras, após sofrerem fermentação anaeróbica pela microbiota intestinal, não fornecem
fonte de energia para os enterócitos.

A soma do valor das alternativas CORRETAS é:
ⒶⒶ
ⒷⒷ
ⒸⒸ
ⒹⒹ

10.
14.
11.
08.

GRAU DE DIFICULDADE
Afirmativa de valor 05: CORRETA. O uso do álcool pode
ter como consequência a inibição da gliconeogênese hepática, responsável em grande parte pela hipoglicemia alcoólica. A hipoglicemia induzida pelo
álcool é observada em estados de depleção de glicogênio (jejum prolongado). A inibição da neoglicogênese pelo álcool ocorre por: reduzir a resposta
contrarreguladora; inibir a captação de precursores
da neoglicogênese pelo hepatócito e a oxidação de
lactato e glutamato pelo fígado e pelo rim.3,4
Afirmativa de valor 03: CORRETA. O ciclo da ureia consiste em uma série de reações enzimáticas que convertem a amônia, liberada durante o catabolismo das
proteínas, em ureia. O ciclo da ureia ocorre no fígado
e a ureia produzida segue para a corrente sanguínea,
em seguida para os rins, e assim é excretada. A ureia
é a principal forma de excreção do nitrogênio.3,4
Afirmativa de valor 02: CORRETA. A acidose metabólica tem sido identificada como um fator contribuinte para o catabolismo proteico. Estudos têm mostrado que a acidose é o estímulo inicial para a ativação e transcrição de genes que codificam enzimas que participam da via proteolítica ubiquitina-proteassoma dependente de Adenosina trifosfato
(ATP), levando à proteólise muscular. Se a ingestão
alimentar for insuficiente, estes indivíduos podem
apresentar balanço nitrogenado negativo e se for
em excesso, positivo.5
Afirmativa de valor 04: INCORRETA. É no ceco e íleo ascendente que ocorre a fermentação anaeróbica das
fibras. Os carboidratos não digeridos no intestino
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delgado são fermentados pelas bactérias do cólon,
onde são produzidos gases, ácidos orgânicos e ácidos graxos de cadeia curta, dentre eles o butirato,
que por sua vez tem sido apontado como principal fonte de energia para a mucosa colônica. Portanto, as fibras, após sofrerem fermentação anaeróbica pela microbiota intestinal, fornecem sim fonte
de energia para os enterócitos.6
▍Resposta: Ⓐ

06

(DIRPS – UFU – 2012) Algumas deficiências
de micronutrientes são relativamente comuns em países em desenvolvimento e se destacam na agenda de vigilância alimentar e nutricional do Brasil. Estão incluídas nessa agenda, em ordem decrescente de prevalência, as deficiências de:
ⒶⒶ
ⒷⒷ
ⒸⒸ
ⒹⒹ

iodo, vitamina D, e ferro.
vitamina A, iodo e cálcio.
ferro, vitamina A e cálcio.
ferro, vitamina A e iodo.

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: A vigilância alimentar e nutricional consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição
da população e seus fatores determinantes. No que
se refere às doenças relacionadas às deficiências de
micronutrientes, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, realizada em
2006, reafirmou que as deficiências de ferro e vitamina A ainda persistem como problemas de saúde
pública no Brasil: 17,4% das crianças e 12,3% das
mulheres em idade fértil apresentam hipovitaminose A, enquanto 20,9% e 29,4% desses grupos populacionais, respectivamente, apresentam anemia
por deficiência de ferro. Estudos regionais apontam para uma prevalência média de cerca de 50%
de anemia ferropriva em crianças menores de cinco anos de idade. Portanto, a prevalência da deficiência de Ferro é maior do que a de vitamina A. A
melhoria do acesso à saúde e à renda da população
deveria ter impactado na melhoria dos indicadores
relativos à deficiência de micronutrientes, carências que, aparentemente, estavam sanadas, como
no caso da hipovitaminose A e outras deficiências,
como o ressurgimento de casos de Beribéri em alguns estados brasileiros, e o desajuste do consumo
de iodo por adultos, provenientes do consumo excessivo do sal de cozinha iodado. Este último, apesar de menos prevalente em relação à vitamina A e
o Ferro, ainda não foi sanado. Os objetivos da Vigilância Nutricional e Alimentar devem ser avaliar e
monitorar: a qualidade da alimentação quanto ao
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consumo de energia, de macro e micronutrientes
(principalmente de vitamina A, ferro e iodo), e de
grupos alimentares, como frutas, verduras e legumes, gorduras, com destaque para as do tipo trans
e saturadas, sódio e açúcares.7
▍Resposta: Ⓓ

07

(FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2014) Para prescrever uma dieta é necessário considerar fatores que
possam interferir na biodisponibilidade dos nutrientes. Considerando os fatores antinutricionais
numerados de 1 a 4, relacione corretamente os alimentos que apresentam estes fatores e quais vitaminas ou minerais tem a biodisponibilidade afetada pela presença deles:
1. Avidina
2. Tiaminases

(3) Brócolis, couve-flor
(4) Cereais integrais

(3) Iodo
(2) Vitamina B1

3. Glicosinolatos

(2) Peixe cru

(1) Biotina

4. Fitatos

(1) Clara de ovo
crua

(4) Ferro

Assinale a alternativa que contém as sequências
corretas:
ⒶⒶ
ⒷⒷ
ⒸⒸ
ⒹⒹ
ⒺⒺ

4;3;2;1 e 1;4;3;2.
3;4;2;1 e 3;2;1;4.
1;2;3;4 e 4;3;2;1.
2;4;1;3 e 1;2;3;4.
4;2;1;3 e 2; 3;1;4.

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: O termo “fator antinutricional” tem sido usado para descrever compostos ou classes de
compostos presentes numa extensa variedade de
alimentos de origem vegetal, que quando consumidos, reduzem o valor nutritivo desses alimentos.
Eles interferem na digestibilidade, absorção ou utilização de nutrientes e, se ingeridos em altas concentrações, podem acarretar efeitos danosos à saúde, como diminuir sensivelmente a disponibilidade
biológica dos aminoácidos essenciais e minerais,
além de poder causar irritações e lesões da mucosa
gastrointestinal, interferindo assim, na seletividade
e eficiência dos processos biológicos.8
A avidina está presente na clara do ovo crua e
pode afetar a biodisponibilidade da biotina; as tiaminases estão presentes principalmente no peixe
cru e interfere na disponibilidade da vitamina B1
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(tiamina); os glicosinolatos estão presentes principalmente nas brácicas, como brócolis e couve-flor
e compromete a disponibilidade do iodo; os fitatos
representam uma classe complexa de componentes naturais que ocorrem principalmente em cereais integrais e leguminosas e reduz a biodisponibilidade de nutrientes como o ferro.8
▍Resposta: Ⓑ

08

(HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2015) O beribéri,
o escorbuto, o raquitismo, a pelagra, a cegueira noturna e a anemia perniciosa são doenças que poderiam ser evitadas aumentando-se o aporte das seguintes vitaminas, respectivamente:
ⒶⒶ
ⒷⒷ
ⒸⒸ
ⒹⒹ
ⒺⒺ

B6, C, D, B12, A, B3.
K, D, E, B3, A, C.
B2, A, D, K, E, C.
B1, C, D, B3, A, B12.
B12, E, K, B1, D, B6.

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: As deficiências de vitaminas podem
causar doenças como:
• Beribéri: De maneira geral deficiência de vitamina B1(Tiamina) está relacionada com lesões
do sistema nervoso central e os sinais envolvem fraqueza muscular, instabilidade emocional, perda de apetite, paralisia periférica. Pode
resultar em 3 síndromes: Neurite crônica periférica, que é o beribéri (com ou sem edema e insuficiência cardíaca); beribéri agudo pernicioso e a
encefalopatia de Wernicke com psicose de Korsakoff. Além da ingestão insuficiente de vitamina B1, o abuso de bebidas alcoólicas e a má absorção também são causas do beribéri.8
• Escorbuto: O escorbuto é uma doença específica
da deficiência de vitamina C, que pode ser prevenida com o consumo de 10 a 15mg de ácido
ascórbico por dia. Pode estar relacionado com a
redução da síntese de catecolaminas e tem como sinais e sintomas apatia, indisposição, fadiga, lassidão, em alguns casos mudança de personalidade e alteração no desenvolvimento psicomotor, bem como hemorragia.8
• Raquitismo: A homeostase do cálcio é a principal
função da vitamina D, por isso sua deficiência em
adultos promove osteomalácia; em idosos a osteoporose; e o raquitismo nas crianças, causando
anormalidades ósseas. O raquitismo é raro atualmente, devido à fortificação dos alimentos.8
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• Pelagra: A pelagra é uma doença conhecida como decorrente da deficiência de niacina (conhecida como vitamina B3), contudo, afirma-se também que a pelagra deve ser considerada como
consequência da deficiência de niacina e de triptofano. Sua principal característica é a dermatite
fotossensível, em que a pele apresenta aparência rugosa, similar à queimadura de sol. Nos casos mais avançados ocorre demência, depressão
psicótica e diarreia. Quando não tratada é fatal.8
• Cegueira noturna: Quando há uma deficiência
moderada de vitamina A, os indivíduos passam
a apresentar dificuldade de adaptação ao escuro, posteriormente passam a ter inabilidade para enxergar no escuro, com a evolução da deficiência pode-se iniciar a xerose conjuntival, seguidas de manchas de Bitot.8
• Anemia perniciosa: Uma das complicações da
deficiência de vitamina B12 (cobalamina) é a
anemia megaloblástica, é rara e pode ser causada tanto por ingestão insuficiente quanto por
má absorção (como deficiência do fator intrínseco e ressecção do íleo) ou erro inato do metabolismo da cobalamina.8
▍Resposta: Ⓓ

09

(SESAB – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL –
2014) Sobre a vitamina A, em seus estados
carenciais e quadro clínico, é correto afirmar que:
ⒶⒶ a hipovitaminose A é resultado da deficiência
dietética desta vitamina, geralmente não estando
associada à desnutrição proteico-calórica.
ⒷⒷ as manifestações oculares da hipovitaminose A
são as mais conhecidas, porém se mostram menos
graves e mais precoces.
ⒸⒸ o diagnóstico da hipovitaminose A é realizado
clinicamente nos indivíduos que apresentam sinais
e sintomas da deficiência, sem associação com a
história dietética.
ⒹⒹ a deficiência desta vitamina pode ocorrer de forma secundária devido a alterações na sua absorção.
ⒺⒺ o tratamento da hipovitaminose A é feito com a
oferta de alimentos ricos em vitamina A pré-formada de origem vegetal.

GRAU DE DIFICULDADE
Alternativa A: INCORRETA. A deficiência funcional de vitamina A pode ser resultado também da desnutrição energético-proteica, devido à síntese reduzida
de RBP (Retinol binding protein), globulina responsável por manter e transportar vitamina A em solução aquosa. A absorção de carotenoides depende
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do estado nutricional em relação à vitamina A e da
quantidade de proteínas e zinco ingeridos, que desempenha papel fundamental na síntese de RBP.8
Alternativa B: INCORRETA. A cegueira noturna (dificuldade de ver no escuro) é o distúrbio mais precoce
da deficiência de vitamina A, contudo as manifestações oculares complicam-se com a evolução da hipovitaminose A, seguindo com xerose conjuntival,
manchas de Bitot, xeroftalmia e nos estágios mais
graves há ulceração da córnea causando cegueira
irreversível.8
Alternativa C: INCORRETA. Além dos sinais clínicos, o
diagnóstico bioquímico, através da concentração
sérica de retinol e o conhecimento sobre o padrão
alimentar são imprescindíveis para compor o diagnóstico da hipovitaminose A.8
Alternativa D: CORRETA. Por ser uma vitamina lipossolúvel, a absorção da vitamina A necessita da incorporação às micelas (para solubilização no lúmen intestinal) e posterior liberação. Para a formação das
micelas é imprescindível a presença de lipídeos no
intestino. Algumas situações podem interferir na
biodisponibilidade e bioconversão da vitamina A,
como desnutrição, deficiência proteica e de zinco.8
Alternativa E: INCORRETA. A vitamina A pré-formada é
encontrada nos alimentos de origem animal e não
nos de origem vegetal, nestes encontram-se os
precursores da Vitamina A, como o β-caroteno, que
possui 100% de atividade pró-vitamínica A. Além
disso, se houver alterações na absorção da vitamina A, apenas a oferta de alimentos ricos nessa vitamina não resolverá a hipovitaminose.8

10

(COREMU – UNIFESP – 2014) Vitamina A é um
termo nutricional que abrange componentes com estrutura química e atividade biológica relacionados ao retinol e aos carotenoides. As funções metabólicas principais desses componentes
estão relacionadas a:
ⒶⒶ reprodução, distúrbios musculoesqueléticos e
doenças inflamatórias.
ⒷⒷ coagulação, doenças respiratórias crônicas e
resposta inflamatória.
ⒸⒸ doenças das células sanguíneas, reprodução e
distúrbios neurológicos.
ⒹⒹ visão, diferenciação celular e desenvolvimento
embrionário.
ⒺⒺ inflamação, doenças renais crônicas e hemorragias.

GRAU DE DIFICULDADE
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RESOLUÇÃO: O termo Vitamina A é genérico e utilizado para todos os compostos que possuem atividade de vitamina A, utilizado corretamente apenas para os retinoides, já o β– caroteno é o mais importante dos carotenoides. Dentre as funções metabólicas
da vitamina A, o processo visual é o mais conhecido,
participa do grupo prostético dos pigmentos visuais
de cones e bastonetes, mas também está relacionado com o início do impulso nervoso; síntese de glicoproteínas; produção de muco, resistência às infecções; crescimento e diferenciação celular; desenvolvimento fetal e espermatogênese.8
▍Resposta: Ⓓ
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(SESAB – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2015)
A hipovitaminose A constitui um problema de saúde pública devido à elevada morbimortalidade provocada na população, principalmente,
em crianças. A estimativa global é que cerca de 75
a 140 milhões de pré-escolares apresentem a deficiência subclínica desta vitamina. Analise as alternativas e assinale a que contém o indicador clínico
mais utilizado para detectar a deficiência de vitamina A em inquéritos populacionais.
ⒶⒶ
ⒷⒷ
ⒸⒸ
ⒹⒹ
ⒺⒺ

Xeroftalmia (nos olhos).
Xantelasma (nos olhos).
Oftalmoplegia (nos olhos).
Dermatite atópica (na pele).
Palidez da conjuntiva (nos olhos).

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: A principal consequência da deficiência
de vitamina A são os danos oculares (xeroftalmia), já
que esta vitamina é componente dos pigmentos visuais. Sua deficiência é a causa mais comum de cegueira que pode ser prevenida em crianças. A cegueira noturna é o primeiro sintoma, seguida de xerose
conjuntival, queratinização da córnea e ulceração dela nos casos mais graves. Embora xantelasma, oftalmoplegia (Achado mais comum na síndrome de Wernicke-Korsakoff) e palidez da conjuntiva também sejam observados nos olhos, não são sinais observados
na hipovitaminose A e não estão relacionados com
os pigmentos visuais de cones e bastonetes.8
▍Resposta: Ⓐ
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(COREMU – UNIFESP – 2014) Em uma comunidade do interior da região nordeste, observaram-se inúmeros casos de indivíduos alcoólatras
que apresentavam alterações do sistema nervoso,
com comprometimento motor e confusão mental.
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