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CONSTITUINTES BIOQUÍMICOS DA CÉLULA 



Elementos essenciais;   

   Não podem ser sintetizados;     

1% do total da composição celular. 

 Apresentam-se: 

Imobilizados (forma insolúvel) estruturas 
esqueléticas  

Dissolvidos em água: formam os íons. É sob 
essa forma que eles desempenham a sua 
atividade reguladora fundamental.  
 



A IMPORTÂNCIA DOS SAIS MINERAIS EM NOSSO ORGANISMO 
 
Os sais minerais fazem parte do grupo de elementos essenciais à nossa saúde. 
Eles não podem ser sintetizados pelo organismo, portanto devem ser obtidos 
através da alimentação. Não são elementos calóricos, porém desempenham 
funções importantíssimas no organismo. 
 
Os sais minerais representam cerca de 1% do total da composição celular. 
Podem ser encontrados sob a forma insolúvel, entrando na composição de 
estruturas esqueléticas e de sustentação, como os ossos. Quando os sais 
minerais se encontram dissolvidos em água, formam os íons. É sob essa forma 
que eles desempenham a sua atividade reguladora fundamental.  
 
A quantidade de cada mineral que deve ser consumido diariamente varia de 
microgramas a gramas. Dessa maneira, o excesso ou falta na ingestão pode 
acarretar prejuízos ao organismo, devendo-se tomar cuidado com o uso de 
suplementos.  
 





•Cálcio + Potássio + Sódio  Transmissão de impulsos nervosos; 

 

•Sódio + Potássio  “Bomba de Sódio e Potássio”; 

 

•Cálcio + Potássio + Magnésio   Contração Muscular; 

 

•Cloro + Potássio + Sódio  Equilíbrio Hídrico ou Osmótico; 

 

•Fósforo + Cálcio  Fosfato de Cálcio = Ossos e Dentes; 

 



Fósforo ou Fosfato  ATP / DNA e RNA; 
 
Cálcio  Ossos e Dentes, contração muscular (batimentos 
cardíacos), coagulação e impulsos nervosos;  
 
Ferro  Pigmentos respiratórios 
(hemoglobina = sangue  hemácias),  
(Mioglobina = músculos  miócitos); 
 
Iodo  Controle da Glândula Tireóide  
 
Tireóide falta de iodo Hipotireoidismo que leva Hipertrofia = “BÓCIO” 





VITAMINAS 

 Nutrientes essenciais para o organismo  

Necessitamos destas vitaminas em pequenas quantidades na dieta  

As vitaminas são divididas em dois grupos: 
 

Vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) 
 

São vitaminas solúveis nos óleos e gorduras dos alimentos. São 
absorvidas com a ajuda da bile e transportadas pelo sistema linfático 
a diferentes partes do organismo, armazenadas no fígado e no tecido 

adiposo. 
 

Vitaminas hidrossolúveis (C e Complexo B) 
 

Como o nome já diz, são vitaminas solúveis em água. Sua absorção e 
excreção são bem rápidas. 

 
 



A deficiência de vitaminas é chamada de avitaminose 

ou hipovitaminose e o excesso é chamado de  

hipervitaminose. 

 

Todas  podem causar danos ao funcionamento do        
organismo.                                           

 

O cozimento faz com que os alimentos percam parte 

 de suas vitaminas durante o processo. 

 

Atuam como COEZIMAS 







ÓLEOS        LÍQUIDO 
 
GORDURA  SÓLIDO 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 

ÁCIDOS GRAXOS 

SATURADO  GORDURA ANIMAL 

C  -  C 

ATEROSCLEROSE 

INSATURADO  ÓLEOS VEGETAIS 
COMO A CANOLA, MILHO E GIRASSOL E  CERTOS 

PEIXES (SALMÃO E O BACALHAU) 

C  = C 

ÔMEGA 6 (LINOLÉICO) 







Vitamina D ou Calciferol 
 Lipossolúvel 

 Não é encontrada pronta nos alimentos. A pré-vitamina D é 
convertida em vitamina D por ação da radiação solar  
Importante tomar sol na infância 

 Funções no organismo: 
 Facilita a absorção de cálcio e fósforo no intestino  formação 

correta de ossos e dentes 

 Avitaminose (carência) 
 Raquitismo  ossos fracos e mal formados 

 Principais fontes da pré-vitamina D: 
 Óleo de fígado de bacalhau 

 Fígado, Leite 

 Gema de ovo, cereais 

 ALIMENTOS RICOS EM GORDURA 

 

 



Funções do calciferol ou 
Vitamina D 

Aumenta a absorção 

de cálcio e fósforo 

para a formação dos 

ossos e dos dentes 



raquitismo  deficiência de 
vitamina d 

A deficiência de calciferol ou a 
falta de exposição ao sol leva à 
pouca absorção de cálcio  mal 
formação dos ossos 



Vitamina E ou Tocoferol 
 Lipossolúvel 

 Funções no organismo: 
 Promove a fertilidade e previne o aborto  importante na gravidez 

 Antioxidante: atua na remoção de radicais livres do oxigênio, que 
causam o envelhecimento precoce, doenças do coração e outros 
problemas. 

 Avitaminose (carência)  difícil de ocorrer 
 Esterilidade masculina 

 Aborto 

 Principais fontes: 
 Milho, nozes, abacate 

 Leite 

 Alface e outras folhas, azeitona 

 Óleos de amendoim e de germe de trigo, margarina 

 

 



Funções do tocoferol ou 
vitamina e 

Protege células e tecidos 
de danos derivados da 
oxidação Aumenta a formação de 

hemácias e a utilização da 
vitamina k Mantém saudável o sistema 

cardiovascular 



Vitamina K ou Filoquinona 

 Lipossolúvel 
 Funções no organismo: 

 Coagulação sanguínea 

Avitaminose (carência) 
 Hemorragias recorrentes 

 Principais fontes: 
 Vegetais em folha 

 Tomate 

 Amêndoas e castanhas 

 Produzida por bactérias da flora intestinal 



Função da Filoquinona ou 
vitamina k 

Auxilia na 
coagulação 
sanguínea, 
evitando assim 
hemorragias 
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