
NUTRICIÓN E SAÚDE

A NUTRICIÓN ocúpase da composición e utilización correcta dos 
elementos da dieta.

Unha dieta SAN debe:
- aportar a cantidade necesaria de calorias.
- ter unha PROPORCIÓN adecuada de nutrintes.



Funcións básicas da nutrición
●1º ENERXÉTICA: aportar a energía necesaria para que se 
manteña a integridade e o perfecto funcionamiento das estructuras 
corporais.

●2º ESTRUCTURAL: proporcionar os materiais necesarios para a 
formación destas estructuras.

●3º REGULADORA: suministrar as substancias necesarias para 
regular o metabolismo (conxunto de reaccions químicas que teñen 
lugar nas distintas células dos seres vivos, e a partir das cales 
éstos obteñen enerxía e sintetizan as sustancias que precisan).



Sustancias que contienen os 
alimentos
● Enerxéticos:

– Graxas ou lípidos
– Hidratos de carbono
– Proteinas

● Non enerxéticos:
– Auga
– Sales minerais
– Vitaminas



Funciones dos elementos 
enerxéticos

● Principios Inmediatos
– Graxas: Enerxética e estructural. 1 

gramo = 9 calorías
– Hidratos: Enerxética. 1 gramo = 4 

calorías
– Proteinas: Estructural. 1 gramo = 4 

calorías



Funcións dos elementos NON 
enerxéticos

● Auga: constitúe do 60 ao 70% do noso 
corpo 

● Sales minerais: regulan funcións no 
noso organismo e estructuran parte do 
corpo

● Vitaminas: protexen ao organismo de 
enfermidades e regulan algúns procesos 
metabólicos



Unha dieta correcta é....

● A que mantén os 
% de:
– Graxas: 25 %
– Proteinas: 15%
– Hidratos: 60%

● E a que reparte as 
cantidades durante o 
día en:
– Almorzo: 20 al 25%
– Xantar: 30 al 40%
– Merenda: 10 al 20%
– Cea: 15 al 25%



Dieta e exercicio físico

●A actividade física aumenta o gasto calórico.
●A actividade física produce cambios favorables na 
composición corporal, ademáis de reducir factores de 
risco de enfermidades cardiovasculares.
●A actividade física fai que o peso que perdamos 
sexa "peso graso" e non magro, que non nos interesa 
perder.



E tamén....
●Unha persoa que manteña un nivel reducido ou nulo de 
actividade física, o peso engadido despois dos 25 anos é 
sempre graxa. Incluso ainda que unha persoa se manteña 
nun determinado peso corporal, estará ganando graxa, xa 
que a cantidade de masa magra diminúe e a cantidade de 
graxa aumenta cubrindo esa disminución.
●É falsa a crenza de que exercitando unha determinada 
zona corporal se perde graxa da mesma (exemplo: facer 
abdominais para perder graxa do ventre). A perda de 
"peso graxo" prodúcese equilibradamente en todo o 
corpo.



Gasto enerxético
● Gastamos enerxía en...

– REPOUSO: hai un nivel mínimo de enerxía requerida para 
manter as funcións vitais do noso corpo. A este gasto 
enerxético chamámoslle metabolismo basal (MB). Este dato é 
fundamental para establecer un control sólido do peso 
corporal en base á dieta e ao exercicio físico.

– EN ACTIVIDADE: depende do teu xeito de vida, lóxicamente, 
e se realizas actividade física, o gasto calórico será maior que 
se és unha persoa sedentaria. A actividade física ten o efecto 
máis importante sobre o gasto enerxético humano; logo a 
maioría de nós poderíamos gastar ate 10 veces máis do noso 
MB diario mediante exercicios mantidos (aeróbicos), que 
utilicen as grandes masas musculares, como correr ou nadar.



En repouso..........

● O metabolismo basal é proporcional ao área 
superficial corporal (en m2).

● Para iso podemos utilizar o grafico seguinte que 
presenta tres columnas (NORMOGRAMA)
– A altura da persona
– O peso corporal
– Os metros de superficie correspondente



Grafico do 
calculo de 
superficie 
corporal



Cálculo do Metabolismo basal

● Para calculalo usamos a fórmula seguinte:

● m2 de superficie corporal x 1000 calorías = 
calorías diarias do meu MB

● Así por exemplo unha persona de 1,70 mts. e 70 
kg, terá unha superficie de 1,98 m2, e un MB de 
1980 calorías diarias.



En actividade...

● A maior actividade,  máis gasto.
● Cada actividade puido ser calculada 

cientifícamente en base a gasto por minuto e por 
kg de masa corporal. (ver exemplos nas táboas 
seguintes)



Alguns exemplos de calorías por 
actividade:



Coñecendo a 
aportación 
calórica dos 
alimentos: 
(exemplos)



...Podemos calcular cal é a nosa 
inxesta calórica



...e así establecer o noso balance 
calórico:
● INGRESOS CALÓRICOS (análise da dieta)
● GASTOS CALÓRICOS (MB, exercicio, outras 

actividades...)
● Ingresos – Gastos = X
● Se X positivo, aumento de peso, se X negativo, 

perda de peso; o ideal, X tendente a 0.
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