


• Coração: o glicogênio é uma importante fonte emergencial de energia

contrátil.

• Sistema Nervoso Central: O cérebro não armazena glicose e dessa maneira

depende minuto a minuto de um suprimento de glicose sanguínea. Uma

interrupção prolongada glicêmica pode causar danos irreversíveis ao cérebro.
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• Na rapadura encontramos 90% de carboidratos. Sendo 80% de
sacarose.

• Os carboidratos da nossa dieta são oriundos de alimentos de
origem vegetal. A exceção é a lactose, proveniente do leite e seus
derivados.

• Mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenado
em apenas duas moléculas de carboidratos: amido e celulose.
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A falta de carboidratos no organismo
manifesta-se por sintomas de fraqueza,
tremores, mãos frias, nervosismo e
tonturas, o que pode levar até ao desmaio. É
o que acontece no jejum prolongado. A
carência leva o organismo a utilizar-se das
gorduras e reservas do tecido adiposo para
fornecimento de energia, o que provoca
emagrecimento.
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Os carboidratos, quando em excesso no
organismo, transformam-se em gordura e
ficam acumulados nos adipósitos, podendo
causar obesidade e arterosclerose (aumento
dos triglicerídeos sanguíneos).
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• É a taxa de glicose no sangue.

• Varia em função da nossa alimentação e nossa atividade.

• Uma pessoa em situação de equilíbrio glicêmico ou homeostase
possui uma glicemia que varia, em geral, de 80 a 110 mg/dL.

• Segundo recente sugestão da Associação Americana de Diabetes,
a glicemia normal seria de 70 a 99 mg/dL.
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• Estimula a secreção da insulina pelo pâncreas.

• Esse hormônio estimula as células do nosso organismo a absorver
a glicose presente no sangue.

• Se essas células não necessitam imediatamente do açúcar
disponível, as células do fígado se responsabilizam pela
transformação da glicose, estocando-a sob a forma de glicogênio.
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Quando o pâncreas para de fabricar a
insulina, ou o organismo não consegue
utilizá-la de forma eficiente, a glicose
fica circulando na corrente sanguínea,
gerando a hiperglicemia e levando a
uma doença conhecida como o
diabetes.
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• Estimula o pâncreas a secretar
outro hormônio: o glucagon.

• O fígado transforma o glicogênio
em glicose e libera a glicose no
sangue.

• A glicemia retorna, então, ao valor
de referência.
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As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual
se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se
encontra na forma de:

a) Amido;
b) Glicose;
c) Maltose;
d) Sacarose;
e) Glicogênio. E
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O papel comum é formado, basicamente, pelo polissacarídeo mais
abundante no planeta. Este carboidrato, nas células vegetais, tem a
seguinte função:

a) Revestir as organelas.
b) Formar a membrana plasmática.
c) Compor a estrutura da parede celular.
d) Acumular reserva energética no hialoplasma. C
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