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Nós estudamos o conteúdo sobre os

Proteínas e Enzimas.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Compostos Orgânicos (Vitaminas).
- Recursos: Slides e vídeos.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividade para casa: O que é a doença da vaca louca? Qual a sua relação
com as proteínas?



As Vitaminas

São coenzimas.
(ativadores de enzimas)

Regulam as funções vitais

A vitamina D é a única sintetizada no corpo 

Existem 13 tipos de vitaminas
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Um pouco da história ...

LIPOSSOLÚVEIS 
A, D, E e K

HIDROSSOLÚVEIS
C e Complexo B
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Doses Diárias de Algumas Vitaminas
Vitamina Necessidade diária em miligramas

A 0,8

B1 (tiamina) 1,4

B2 (riboflavina) 1,6

B3 (niacina) 18

B6 (piridoxina) 2

B9 (ácido fólico) 0,2*

B12 0,001

C 60

D 0,005

E 10

K 0,08
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Representação de um nucleotídeo

Época das grandes navegações

Dieta pobre dos marinheiros, baseada em biscoitos secos e carne salgada

Após algumas semanas fraqueza, hemorragias, desatenção e até mortes

Poucos dias em terra firme, alimentando-se de frutas e verduras frescas  sintomas

rapidamente desapareciam
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O termo vitamina

Como a vitamina B1 ou tiamina é uma substância do grupo das aminas (grupamento

NH2) e evitava o beribéri, ela era chamada de “amina vital”.

Mais tarde foram descobertas outras substâncias nutricionais orgânicas que, em

pequenas quantidades, eram necessárias ao organismo, mas que não eram aminas.

O termo “vitamina” já estava consagrado e seu uso foi mantido para todas essas

substâncias.
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Vitaminas lipossolúveis

• Normalmente de origem animal

• Dissolvem-se nos lipídios

• Seu excesso é armazenado no tecido adiposo e no fígado  pode

provocar problemas se em excesso (hipervitaminose)

• Não são necessárias diariamente por serem acumuladas

• Vitaminas A, D, E e K
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Vitaminas hidrossolúveis

 Normalmente de origem vegetal (exceto a B12)

 Dissolvem-se na água.

 São pouco armazenadas no organismo e seu excesso é eliminado pela urina

 Ingestão diária acaba sendo necessária.

 Vitamina C e Vitaminas do Complexo B
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