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Vitaminas
Sais Minerais

Bioquímica

• Macronutrientes: carboidratos, lipídios e proteínas.

• Micronutrientes: sais minerais e vitaminas.

Coenzimas ou precursoras de coenzimas

em reações essenciais.

Humanos: 13 tipos de vitaminas.

[Metabolismo e nutrição]

Sais minerais
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Lipossolúveis

Vitamina K

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Hidrossolúveis

Vitamina C

Complexo B

Excessos podem ser tóxicos: acúmulo no tecido adiposo!

O turnover é rápido o suficiente para fazer com
que o risco do excesso não seja um problema.

Hipervitaminoses

Avitaminoses

[Classificação da vitaminas]

PRINCIPAIS FUNÇÕES PRINCIPAIS FONTES CARÊNCIA

Componente de pigmentos visuais.

Manutenção de tecidos epiteliais.

Vegetais com β-caroteno.

Laticínios e ovos.

Hemeralopia.

Xeroftalmia.

Pele seca e escamosa.

[Vitamina A]

Retinol
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PRINCIPAIS FUNÇÕES PRINCIPAIS FONTES CARÊNCIA

Absorção intestinal de cálcio (e fósforo).

Modulação do sistema imune.

Laticínios e ovos. Raquitismo (criança)

Enfraquecimento dos ossos (adulto)

• Única vitamina sintetizada pelo organismo humano.

• Produzida na pele, a partir do colesterol, sob a ação da radiação
ultravioleta.

• A presença da vitamina D leva à maior síntese de uma proteína de
ligação ao Ca2+, o que, por sua vez, aumenta a absorção de cálcio
no intestino.

[Vitamina D]

Calciferol

[Questão 01]

Cientistas da universidade britânica de Southampton realizaram uma pesquisa com 991 crianças e
afirmam que a obesidade infantil pode ser prevenida ainda durante a gestação. Eles garantem
que existem quatro fatores de risco maternos que, associados a um curto período de
amamentação (menos de um mês), podem levar a criança a um sobrepeso ou à obesidade infantil.
Esses fatores maternos são: baixo nível de vitamina D, obesidade, tabagismo e ganho excessivo
de peso na gravidez.

Além do baixo nível de vitamina D, no organismo materno, ser um fator que pode provocar um
sobrepeso ou a obesidade infantil, sua carência em crianças pode causar:

a) xeroftalmia.

b) beribéri.

c) anemia perniciosa.

d) escorbuto.

e) raquitismo.

Falta de vitamina A

Falta de vitamina B1

Falta de vitamina B12

Falta de vitamina C

Falta de vitamina D (infância)
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PRINCIPAIS FUNÇÕES PRINCIPAIS FONTES CARÊNCIA

Antioxidante. Óleos vegetais e castanhas. Anemia e esterilidade (ratos).

• Ajuda a prevenir danos às membranas celulares.

• Funções ainda não completamente esclarecidas em seres humanos.

[Vitamina E]

Tocoferol

PRINCIPAIS FUNÇÕES PRINCIPAIS FONTES CARÊNCIA

Coagulação sanguínea. Hortaliças verde escuto Hemorragias.

• Produzida no intestino grosso pela microbiota intestinal.

• Medeia a modificação proteica necessária para a coagulação do sangue.

[Vitamina K]

Filoquinona

7

8



25/03/2021

5

PRINCIPAIS FUNÇÕES PRINCIPAIS FONTES CARÊNCIA

Antioxidante.

Síntese de colágeno.

Frutas cítricas, verduras e 

legumes.

Escorbuto

Lesões na mucosa intestinal com 
hemorragias, sangramento de 

gengivas e fraqueza.

A vitamina C é capaz de reduzir o ferro   

da forma Fe3+ para a forma Fe2+, 

melhorando a absorção de ferro.

Fe2+

Fe3+

Fe3+ Fe2+

[Vitamina C]

Ácido ascórbico

[ Questão 02]

A deficiência da vitamina C (ácido ascórbico) pode causar o escorbuto (lesões na mucosa

intestinal com hemorragias, sangramento na gengiva e fraqueza). Essa vitamina pode ser

encontrada em alimentos como:

a) carnes vermelhas.

b) gema do ovo.

c) frutas cítricas.

d) leite e derivados.
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VITAMINA PRINCIPAIS FUNÇÕES PRINCIPAIS FONTES CARÊNCIA

B1

(tiamina)
Metabolismo energético

Legumes, cereais, 

verduras, carnes
Beribéri (polineurite)

B2

(riboflavina)
Metabolismo energético

Cereais, verduras, 

laticínios, carnes, ovos
Lesões na pele

B3

(niacina ou nicotinamida)
Metabolismo energético

Cereais, castanhas, 

carnes

Pelagra (dermatite, 

diarreia e demência)

B5

(ácido pantotênico)
Metabolismo energético

Legumes, cereais, 

verduras, carnes

Anemia, fadiga, 

formigamento nas mãos 

e nos pés

[Complexo B]

VITAMINA PRINCIPAIS FUNÇÕES PRINCIPAIS FONTES CARÊNCIA

B6

(piridoxina)
Metabolismo energético

Legumes, cereais, 

verduras, carnes

Dermatite

Anemia

B8 ou H

(biotina)

Síntese de queratina, 

glicogênio e aminoácidos
Legumes, verduras, carnes

Dermatite e distúrbios 

neuromusculares

B9

(ácido fólico)

Metabolismo de ácidos 

nucleicos e proteínas

Legumes, verduras
(microbiota intestinal)

Anemia e defeitos no 

tubo neural (gestantes)

*B12

(cobalamina)

Metabolismo de ácidos 

nucleicos e proteínas

Carnes, ovos e laticínios
(origem animal, em geral)

Anemia perniciosa e 

distúrbios do sistema 

nervoso

* Necessário fator intrínseco.

[Complexo B]
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Apesar das diferenças químicas, as vitaminas do complexo B apresentam em comum:

• Hidrossolúveis

• Termolábeis

• Atuam no metabolismo energético

• Carência: neurites e/ou dermatites

• Fontes semelhantes, geralmente legumes, verduras e cereais.

[Complexo B]

[Questão 03]

A dieta alimentar vegana tem como um de seus princípios básicos a não ingestão de alimentos de
origem animal, tais como carnes em geral, derivados do leite e ovos. Essa restrição alimentar gera
certa preocupação, pois a diminuição da absorção de uma importante vitamina hidrossolúvel que
é encontrada, em quantidades significativas e fidedignas, em alimentos de origem animal, pode
prejudicar algumas funções metabólicas. Por esse motivo, alguns nutricionistas e nutrólogos
recomendam aos seguidores do veganismo a ingestão de suplementos alimentares que
contenham essa vitamina.

A vitamina referida no texto é a:

a) C

b) A

c) K

d) B12 Cobalamina Anemia perniciosa e distúrbios do sistema nervoso
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[Sais Minerais]

Formas em que podem ser encontrados nos seres vivos:

Imobilizados: fazem parte de uma estrutura orgânica.

Ionizados: dissolvidos nos líquidos corporais.

Sódio (Na+) e Potássio (K+)

• Manutenção do equilíbrio hídrico

• Condução do impulso nervoso

Principais sais minerais

[Questão 04]

Sabemos que os líquidos intracelular e extracelular apresentam composições diferentes.
Alguns compostos químicos estão mais concentrados dentro das células e outros mais
concentrados fora da célula. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta um
composto químico que está presente em maior concentração dentro da célula.

a) Sódio.

b) Cloretos.

c) Potássio.

d) Bicarbonato.

e) Glicose.
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[Principais sais minerais]

Cálcio (Ca2+)

• Formação de ossos e dentes

• Contração muscular

• Transmissão sináptica

• Coagulação sanguínea

Iodo (I-)

• Componente dos hormônios tireoidianos

• Cofator de várias enzimas

Bócio carencial por falta 
de iodo na dieta

Principal componente da hidroxiapatita (fosfato de cálcio)

Ca10(PO4)(OH)2

Ferro (Fe2+/ Fe3+)

• Componente da hemoglobina

• Componente da miogloblina

Dieta pobre em ferro: anemia ferropriva

• Fraqueza

• Cansaço

• Mal-estar

• Dificuldade respiratória

[Principais sais minerais]
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[ Questão 05]

Quanto aos sais minerais e à suas importâncias para o organismo, julgue os itens seguintes.

01. Os sais minerais são substâncias orgânicas comumente produzidas pelos seres vivos.

02. Ingerido como fosfato, o fósforo exerce papel importante no organismo, promovendo a
composição dos ossos e dos dentes.

03. A deficiência de cálcio, componente essencial nos hormônios da tireoide, está relacionada ao
hipotireoidismo.

04. A fadiga e a fraqueza muscular são sintomas muito comuns em pessoas com deficiência de
potássio, um eletrólito importante na transmissão nervosa e na contração muscular.

05. O ferro é um componente da molécula de hemoglobina necessário ao transporte de oxigênio
no sangue.

Errado

Errado

Certo

Certo

Certo

PO4
3-

Obrigado!!
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