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Definição de Ovo ou ZigotoDefinição de Ovo ou Zigoto

nn É uma célula que se forma após a fusão É uma célula que se forma após a fusão 
do núcleo do óvulo com o núcleo do do núcleo do óvulo com o núcleo do 
espermatozóide.espermatozóide.



Estrutura do OvoEstrutura do Ovo

1 1 –– CascaCasca
2 2 –– Membrana externaMembrana externa
3 3 –– Membrana internaMembrana interna
4 4 –– CalazaCalaza
5 5 –– Clara externaClara externa5 5 –– Clara externaClara externa
6 6 –– ClaraClara
7 7 –– Membrana vitelinaMembrana vitelina
8 8 -- NúcleoNúcleo
9 9 –– Disco GerminalDisco Germinal
13 13 -- CalazaCalaza
14 14 -- Câmara de ArCâmara de Ar
15 15 -- Cutícula Cutícula 

Fonte da imagem: Fonte da imagem: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Anatomy_of_an_amiotic_egg.svghttp://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Anatomy_of_an_amiotic_egg.svg



NutrientesNutrientes Ovo Inteiro   Uma Clara   Uma GemaOvo Inteiro   Uma Clara   Uma Gema

Vitamina A (IU)Vitamina A (IU) 317.5317.5 00 317317
Vitamina E (mg)Vitamina E (mg) 0.700.70 00 0.700.70
Vitamina D (IU)Vitamina D (IU) 24.524.5 00 24.524.5
Colina (mg)Colina (mg) 215.1215.1 0.420.42 214.6214.6
Biotina (mcg)Biotina (mcg) 9.989.98 2.342.34 7.587.58
Cálcio, Ca (mg)Cálcio, Ca (mg) 2525 22 2323

Ovo: um alimento rico

Cálcio, Ca (mg)Cálcio, Ca (mg) 2525 22 2323
Ferro, Fe (mg)Ferro, Fe (mg) 0.720.72 0.010.01 0.590.59
Magnésio (mg)Magnésio (mg) 55 44 11
Iodo, I (mg)Iodo, I (mg) 0.0240.024 0.0010.001 0.0220.022
Zinco, Zn (mg)Zinco, Zn (mg) 0.550.55 00 0.520.52
Sódio, Na (mg)Sódio, Na (mg) 6363 5555 77
Manganês, Mn (mg)   0.012Manganês, Mn (mg)   0.012 0.0010.001 0.0120.012
Cobre, Cu (mg)Cobre, Cu (mg) 0.0070.007 0.0020.002 0.0040.004
Selênio (mcg)Selênio (mcg) 66
Vanádio (mcg)Vanádio (mcg) 1414



Nutrientes e suas funçõesNutrientes e suas funções

nnRiboflavina Riboflavina -- Glutationa RedutaseGlutationa Redutase

nn Selênio Selênio -- Glutationa PeroxidaseGlutationa Peroxidase

nn Zinco Zinco -- SODSODnn Zinco Zinco -- SODSOD

nnVitamina E Vitamina E -- proteção LDLproteção LDL

nn Folato, B12 Folato, B12 -- HomocisteínaHomocisteína

nnVitamina D e AVitamina D e A

nnArginina Arginina -- óxido nítrico óxido nítrico -- ??



E o colesterol?E o colesterol?

nn Hipercolesterolemia = Elevação do Hipercolesterolemia = Elevação do 
colesterol sanguíneo: importante fator de colesterol sanguíneo: importante fator de 
risco para a doença aterosclerótica.risco para a doença aterosclerótica.

nn O tratamento da hipercolesterolemia reduz O tratamento da hipercolesterolemia reduz nn O tratamento da hipercolesterolemia reduz O tratamento da hipercolesterolemia reduz 
a mortalidade e a morbidade (doenças).a mortalidade e a morbidade (doenças).

nn O diagnóstico é feito pela determinação O diagnóstico é feito pela determinação 
do perfil lipídico, composto por colesterol do perfil lipídico, composto por colesterol 
total, Colesterol ligado ao HDL e colesterol total, Colesterol ligado ao HDL e colesterol 
ligado ao LDL. ligado ao LDL. 



NutrientesNutrientes Ovo Inteiro     Uma Clara      Uma GemaOvo Inteiro     Uma Clara      Uma Gema

nn Calorias(kcal)Calorias(kcal) 7575 1717 5959

nn Proteína (g)Proteína (g) 6.256.25 3.523.52 2.78 2.78 
nn Arginina (mg)Arginina (mg) 256256
nn Lipídios totais (g)Lipídios totais (g) 5.015.01 00 5.125.12
nn Carboidratos (g)Carboidratos (g) 0.60.6 0.30.3 0 .30 .3
nn Ácidos Graxos (g)Ácidos Graxos (g) 4.334.33 00 4.334.33
nn Saturados (g)Saturados (g) 1.551.55 00 1.551.55

Nutrientes nos Ovos

nn Saturados (g)Saturados (g) 1.551.55 00 1.551.55

nn Monoinsaturados (g)Monoinsaturados (g) 1.911.91 00 1.911.91

nn Poliinsaturados (g)Poliinsaturados (g) 0.680.68 00 0.680.68

nn Colesterol (mg)Colesterol (mg) 213213 00 213213

nn Tiamina (mg)Tiamina (mg) 0.0310.031 0.0020.002 0.0280.028
nn Riboflavina (mg)Riboflavina (mg) 0.2540.254 0.1510.151 0.1030.103

nn Niacina (mg)Niacina (mg) 0.0360.036 0.0310.031 0.0050.005
nn Vitamina B6 (mg)Vitamina B6 (mg) 0.0700.070 0.0010.001 0.0069 0.0069 
nn Folato (mcg)Folato (mcg) 23.523.5 1.01.0 22.522.5

nn Vitamina B12 (mcg)Vitamina B12 (mcg) 0.500.50 0.070.07 0.430.43



ATEROSCLEROSEATEROSCLEROSE

nn Doença Doença 
inflamatória inflamatória 
crônica crônica 
resultante da resultante da 
formação de formação de formação de formação de 
ateromas ateromas 
(placas de (placas de 
gordura) no gordura) no 
interior dos interior dos 
vasos vasos 
sanguíneos. sanguíneos. 



Composição do AteromaComposição do Ateroma

nn Triglicerídeos;Triglicerídeos;
nn Fosfolipídios;Fosfolipídios;
nn Colesterol;Colesterol;nn Colesterol;Colesterol;
nn Esteres de Colesterol.Esteres de Colesterol.

Fonte da imagem: http://bp3.blogger.com



AteroscleroseAterosclerose

nn ““Processo Processo 

inflamatórioinflamatório onde onde 
existe alteração existe alteração 
oxidativa das LDL oxidativa das LDL oxidativa das LDL oxidativa das LDL 
pelos radicais livres, pelos radicais livres, 
lesão endotelial, alta lesão endotelial, alta 
reatividade vascular, reatividade vascular, 
resistência à resistência à 
insulina...”insulina...”

http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/2032102/heart_attack2_Full.jpg



Fatores de RiscoFatores de Risco

nnAlto consumo de Alto consumo de 
gorduras saturadasgorduras saturadas

nnTabagismoTabagismo

nnDiabetesDiabetes
nnEstresse oxidativoEstresse oxidativo
Consumo de Consumo de nnTabagismoTabagismo

nnObesidadeObesidade
nnHipertensão Arterial Hipertensão Arterial 
nnSedentarismoSedentarismo

nnConsumo de Consumo de 
cereais refinados, cereais refinados, 
açúcar e outros açúcar e outros 
alimentos com alto alimentos com alto 
índice glicêmicoíndice glicêmico



O que aumenta o colesterol O que aumenta o colesterol 
plasmático?plasmático?

nn Consumo de alimentos contendo Consumo de alimentos contendo 
colesterol;colesterol;

nn Consumo de alimentos contendo gordura Consumo de alimentos contendo gordura nn Consumo de alimentos contendo gordura Consumo de alimentos contendo gordura 
saturada;saturada;

nn Consumo de alimentos contendo gorduras Consumo de alimentos contendo gorduras 
hidrogenadas (trans).hidrogenadas (trans).



ImportanteImportante
nnA gordura saturada e a gordura trans A gordura saturada e a gordura trans 
comparada com o colesterol alimentar comparada com o colesterol alimentar 
aumentam três vezes mais o colesterol aumentam três vezes mais o colesterol 
plasmático. plasmático. plasmático. plasmático. 

nn Fontes: gordura animal, leite, Fontes: gordura animal, leite, 
derivados, azeite de dendê, óleo de derivados, azeite de dendê, óleo de 
coco, sorvetes, chocolate, maionese, coco, sorvetes, chocolate, maionese, 
cremes para sobremesa, biscoitos, cremes para sobremesa, biscoitos, 
pães recheados.pães recheados.



ImportanteImportante
nnÓleos insaturados não aumentam Óleos insaturados não aumentam 
o colesterol sanguíneo.o colesterol sanguíneo.

nnFontes: óleo de açafrão, girassol, Fontes: óleo de açafrão, girassol, nnFontes: óleo de açafrão, girassol, Fontes: óleo de açafrão, girassol, 
soja, milho, linhaça, nozes, soja, milho, linhaça, nozes, 
amêndoas, castanhas, azeite de amêndoas, castanhas, azeite de 
oliva, óleo de canola, azeitona, oliva, óleo de canola, azeitona, 
abacate, açaí.abacate, açaí.



OVO vs. CARNE DE GADOOVO vs. CARNE DE GADO

OVOOVO

nn 2 unid. = 2 unid. = ±±100g100g
nn 3,1g de gordura 3,1g de gordura 

CARNE DE GADOCARNE DE GADO

nn 100g de carne100g de carne
nn 88g de gordura g de gordura nn 3,1g de gordura 3,1g de gordura 

saturadasaturada

nn 5,18 de 5,18 de mono e mono e 
poliinsaturadaspoliinsaturadas

nn Colesterol = 416mgColesterol = 416mg

nn 88g de gordura g de gordura 
saturadasaturada

nn 10g10g de mono + de mono + 
poliinsaturadaspoliinsaturadas

nn Colesterol = 250mgColesterol = 250mg



Relembrando:Relembrando:

nnA gordura saturada e a A gordura saturada e a 
gordura trans comparada com gordura trans comparada com 
o colesterol alimentar o colesterol alimentar o colesterol alimentar o colesterol alimentar 
aumentam três vezes mais o aumentam três vezes mais o 
colesterol plasmático!!!!!!!!!colesterol plasmático!!!!!!!!!



Mas não exagere no Mas não exagere no 
consumo de ovos!consumo de ovos!

nn Novo estudo publicado no Am. Journal of Clinical Novo estudo publicado no Am. Journal of Clinical 
Nutrition (abril, 2008) mostrou que homens, com idades Nutrition (abril, 2008) mostrou que homens, com idades 
entre 40 e 85 anos, que consumiram 7 ou mais ovos por entre 40 e 85 anos, que consumiram 7 ou mais ovos por 
semana aumentaram sua chance de morrer em 23%, semana aumentaram sua chance de morrer em 23%, 
entre 40 e 85 anos, que consumiram 7 ou mais ovos por entre 40 e 85 anos, que consumiram 7 ou mais ovos por 
semana aumentaram sua chance de morrer em 23%, semana aumentaram sua chance de morrer em 23%, 
reabrindo o debate sobre a segurança do consumo do reabrindo o debate sobre a segurança do consumo do 
alimento.alimento.

nn Na pesquisa, ingestões baixas ou esporádicas de ovos Na pesquisa, ingestões baixas ou esporádicas de ovos 
não aumentaram o risco de morrer, ou seja: assim como não aumentaram o risco de morrer, ou seja: assim como 
os outros alimentos os ovos devem ser consumidos com os outros alimentos os ovos devem ser consumidos com 
moderaçãomoderação..

Fonte: Fonte: Djoussé L, Gaziano JM. Djoussé L, Gaziano JM. Egg consumption in relation to cardiovascular disease and mortality: the Egg consumption in relation to cardiovascular disease and mortality: the 
Physicians' Health Study. Physicians' Health Study. Am J Clin NutrAm J Clin Nutr 2008; v. 87, n. 4: 9642008; v. 87, n. 4: 964--969.969.



CONSUMO DE OVO E CONSUMO DE OVO E 
AUMENTO DE COLESTEROLAUMENTO DE COLESTEROL

nnA cada ovo ingerido (208mg de A cada ovo ingerido (208mg de 
colesterol), o colesterol sanguíneo colesterol), o colesterol sanguíneo 
aumenta entre 1,4 a 6,8mg/dl.aumenta entre 1,4 a 6,8mg/dl.aumenta entre 1,4 a 6,8mg/dl.aumenta entre 1,4 a 6,8mg/dl.

nnO aceitável é até 200mg/dl.O aceitável é até 200mg/dl.

nnNosso organismo produz a maior Nosso organismo produz a maior 

parte do colesterol circulante.parte do colesterol circulante.



Benefícios reais do ovo:Benefícios reais do ovo:

nnOlhos: região macular da retina é Olhos: região macular da retina é 
amarela pela presença de luteína e amarela pela presença de luteína e 
zeaxantinazeaxantina

Degeneração macular:Degeneração macular: maior maior nnDegeneração macular:Degeneração macular: maior maior 
causa de cegueira em idososcausa de cegueira em idosos

nnO ovo é a fonte de maior O ovo é a fonte de maior 
biodisponibilidade destes dois biodisponibilidade destes dois 
carotenóidescarotenóides



Alimentação da CriançaAlimentação da Criança

nn Introdução após os 6 meses de idadeIntrodução após os 6 meses de idade
nnBenefício para o Benefício para o 
desenvolvimento neurológicodesenvolvimento neurológico: : 
DHA (ácido graxo ômegaDHA (ácido graxo ômega--3) e colina 3) e colina DHA (ácido graxo ômegaDHA (ácido graxo ômega--3) e colina 3) e colina 
(vitamina reconhecida em 1998).(vitamina reconhecida em 1998).

nnAlta digestibilidadeAlta digestibilidade
nn Importante fonte de DHA para Importante fonte de DHA para 
vegetarianosvegetarianos



Leite Materno e DHALeite Materno e DHA

nn Novos estudos: Bebês amamentados com Novos estudos: Bebês amamentados com 
leite materno rico em ômega 3 estavam leite materno rico em ômega 3 estavam 
dois meses a frente em termos de ganhos dois meses a frente em termos de ganhos 
de habilidades, como sentar, ficar em pé, de habilidades, como sentar, ficar em pé, de habilidades, como sentar, ficar em pé, de habilidades, como sentar, ficar em pé, 
segurar objetos etc. Isto se dá porque os segurar objetos etc. Isto se dá porque os 
ácidos graxos ômega 3 são importantes ácidos graxos ômega 3 são importantes 
para o desenvolvimento cerebral. para o desenvolvimento cerebral. 

Fonte: http://andreiatorres.blogspot.com/2007/08/mega-3-e-seu-beb.html



DHA e alergias infantisDHA e alergias infantis

nn Universidade Linkoping na Suécia: crianças de Universidade Linkoping na Suécia: crianças de 
um ano cujas mães consumiam mais ômegaum ano cujas mães consumiam mais ômega--3 3 
durante a gestação e lactação, tiveram menos durante a gestação e lactação, tiveram menos 
alergias do que os filhos de mães que não alergias do que os filhos de mães que não 
fizeram o uso dos suplementos. fizeram o uso dos suplementos. fizeram o uso dos suplementos. fizeram o uso dos suplementos. 

nn Para saber mais: VETENSKAPSRADET (THE Para saber mais: VETENSKAPSRADET (THE 
SWEDISH RESEARCH COUNCIL): SWEDISH RESEARCH COUNCIL): 
http://www.vr.sehttp://www.vr.se



CONTEÚDO DE DHA POR OVOCONTEÚDO DE DHA POR OVO

Ovo de Galinha Ovo de Galinha 
ComumComum

Ovo de Galinha Ovo de Galinha 
com Linhaçacom Linhaça

Ovo de Galinha Ovo de Galinha 
com Algascom Algas

< 50 mg DHA< 50 mg DHA 60 a 100 mg 60 a 100 mg 100 a 150 mg.100 a 150 mg.< 50 mg DHA< 50 mg DHA 60 a 100 mg 60 a 100 mg 100 a 150 mg.100 a 150 mg.



ADAPTAÇÃO DA DIETAADAPTAÇÃO DA DIETA

nn A quantidade de ovos  na alimentação vai A quantidade de ovos  na alimentação vai 
depender de fatores como:depender de fatores como:
–– Idade, Peso, Sexo, grau de ativ. Física;Idade, Peso, Sexo, grau de ativ. Física;
–– Presença de Dislipidemias (colesterol e/ou Presença de Dislipidemias (colesterol e/ou –– Presença de Dislipidemias (colesterol e/ou Presença de Dislipidemias (colesterol e/ou 
triglicerídeos elevados);triglicerídeos elevados);

–– Presença de doenças (Diabetes, alterações Presença de doenças (Diabetes, alterações 
cardiovasculares);cardiovasculares);

–– Alergia ou intolerância ao alimento; Alergia ou intolerância ao alimento; 
–– Alimentação protetora ou não contra a Alimentação protetora ou não contra a 
oxidação do LDLoxidação do LDL--c.c.



CUIDADOS NA ESCOLHA DOS CUIDADOS NA ESCOLHA DOS 
OVOSOVOS

nn Como Como 
identificar se identificar se 
o ovo está o ovo está o ovo está o ovo está 
fresco?fresco?



Como identificar se o ovo é fresco?Como identificar se o ovo é fresco?

nn Antes de quebrar a casca, avalie a câmara Antes de quebrar a casca, avalie a câmara 
de ar. Nos ovos existe sempre um de ar. Nos ovos existe sempre um 
pequeno espaço com ar no seu interior pequeno espaço com ar no seu interior 
que vai crescendo à medida que este que vai crescendo à medida que este 
envelhece. envelhece. envelhece. envelhece. 

nn SacudaSacuda--o perto do ouvido: se for possível o perto do ouvido: se for possível 
escutar seu conteúdo movimentarescutar seu conteúdo movimentar--se no se no 
interior da casca, tratainterior da casca, trata--se de um ovo se de um ovo 
velho. velho. 



Teste da flutuaçãoTeste da flutuação
nn A capacidade de boiar A capacidade de boiar 
do ovo aumenta com a do ovo aumenta com a 
idade. idade. 

nn À medida que o ovo À medida que o ovo 
envelhece, a umidade envelhece, a umidade envelhece, a umidade envelhece, a umidade 
nele contida vai nele contida vai 
evaporando através evaporando através 
dos poros da casca, e a dos poros da casca, e a 
bolsa de ar interna bolsa de ar interna 
cresce. cresce. 

Imagem: http://www.nataliedee.com/052504/egg-party.jpg



Teste de FlutuaçãoTeste de Flutuação

nn Ao fim de 2 ou 3 semanas, Ao fim de 2 ou 3 semanas, 
o ovo bóia o suficiente para o ovo bóia o suficiente para 
ficar na vertical, dentro da ficar na vertical, dentro da 
água. Após 5 a 6 semanas, água. Após 5 a 6 semanas, água. Após 5 a 6 semanas, água. Após 5 a 6 semanas, 
ele flutua à superfície, e ele flutua à superfície, e 
neste estágio, não se deve neste estágio, não se deve 
utilizáutilizá--lo. lo. 

Fonte da imagem: http://panelinha.ig.com.br/dicas/imagens/0001Fonte da imagem: http://panelinha.ig.com.br/dicas/imagens/0001--0100/25/imagem1.jpg0100/25/imagem1.jpg



Como identificar se o ovo é fresco?Como identificar se o ovo é fresco?

nn Após aberto:Após aberto:
–– Um ovo fresco possui sabor próprio, não Um ovo fresco possui sabor próprio, não 
fétido.fétido.

–– Após aberto a clara é translúcida, espessa e Após aberto a clara é translúcida, espessa e 
firme. firme. 

–– A gema é saliente, lisa e redonda. A gema é saliente, lisa e redonda. 
–– Se a gema for achatada e a clara fluída, é Se a gema for achatada e a clara fluída, é 
provável que o ovo não seja fresco. provável que o ovo não seja fresco. 



Cuidado: SalmoneloseCuidado: Salmonelose

nn Salmonelose é uma doença infecciosa Salmonelose é uma doença infecciosa 
provocada por um grupo de bactérias provocada por um grupo de bactérias 
do gênero do gênero SalmonellaSalmonella..
A A SalmonellaSalmonella é transmitida ao homem é transmitida ao homem nn A A SalmonellaSalmonella é transmitida ao homem é transmitida ao homem 
através da ingestão de alimentos através da ingestão de alimentos 
contaminados com fezes animais. contaminados com fezes animais. 

nn A maioria dos alimentos contaminados é A maioria dos alimentos contaminados é 
de origem animal: carne de gado e de origem animal: carne de gado e 
frango, ovos e leite.frango, ovos e leite.



Atenção!Atenção!

nnAlimentos Alimentos 
contaminados contaminados 
por por Salmonella Salmonella por por Salmonella Salmonella 
apresentam apresentam 
aparência e aparência e 
cheiro normais.cheiro normais.



Sintomas da SalmoneloseSintomas da Salmonelose

nn DiarréiaDiarréia
nn Dor abdominalDor abdominal
nn FebreFebre
nn DesidrataçãoDesidratação

–– As manifestações iniciamAs manifestações iniciam--se de 12 a 72 horas após a se de 12 a 72 horas após a 
infecção. A doença dura de 4 a 7 dias e a maioria das infecção. A doença dura de 4 a 7 dias e a maioria das 
pessoas se recupera sem tratamento. pessoas se recupera sem tratamento. 

–– Idosos, crianças e aqueles com as defesas diminuídas Idosos, crianças e aqueles com as defesas diminuídas 
(como os portadores de HIV) são os grupos mais (como os portadores de HIV) são os grupos mais 
prováveis de ter a forma mais severa da doença. prováveis de ter a forma mais severa da doença. 



Prevenção da SalmonelosePrevenção da Salmonelose
nn Ovos, carnes de todos os tipos não devem ser Ovos, carnes de todos os tipos não devem ser 

consumidos crus.consumidos crus.
nn Maionese caseira ou molhos a base de ovo cru devem Maionese caseira ou molhos a base de ovo cru devem 

ser evitados.ser evitados.
nn Os laticínios devem ser pasteurizados ou esterelizados.Os laticínios devem ser pasteurizados ou esterelizados.
nn Evitar carnes mau passadas. Evitar carnes mau passadas. nn Evitar carnes mau passadas. Evitar carnes mau passadas. 
nn Vegetais não devem entrar em contato com carnes ou Vegetais não devem entrar em contato com carnes ou 

ovos crus.ovos crus.
nn Todos os utensílios de cozinha (tábuas, facas, etc.) Todos os utensílios de cozinha (tábuas, facas, etc.) 

devem ser lavados após a manipulação de alimentos devem ser lavados após a manipulação de alimentos 
crus. crus. 

nn As mãos devem ser lavadas antes do manuseio de As mãos devem ser lavadas antes do manuseio de 
qualquer alimento e entre o manuseio de diferentes qualquer alimento e entre o manuseio de diferentes 
itens alimentares. itens alimentares. 

nn Evite consumir saladas fora de casa ou em ambientes Evite consumir saladas fora de casa ou em ambientes 
com higiene precária ou duvidosa.com higiene precária ou duvidosa.
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Obrigada!Obrigada!


