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A IMPORTÂNCIA DOS MICRONUTRIENTES 

 

A ingestão adequada de vitaminas e minerais é fundamental para a 

integridade e a manutenção das funções biológicas do organismo humano. Assim, 

a carência desses micronutrientes pode comprometer o funcionamento adequado 

do nosso organismo e gerar diversos desequilíbrios e patologias severas. 

Atualmente, diversas pesquisas sobre vitaminas e minerais são lançadas, a 

fim de destacar a importância dos micronutrientes na manutenção da saúde e 

prevenção de patologias. É consenso no meio científico que um nível ótimo de 

saúde depende da nutrição e que a alimentação adequada fornece a um indivíduo 

saudável todos os nutrientes necessários para a manutenção da saúde, porém, a 

suplementação de micronutrientes muitas vezes é recomendada.  

Hoje, o consumo de suplementos às vezes se faz necessário especialmente 

devido às alterações sofridas no manejo e cultivo dos alimentos, que hoje, por 

acontecer em grande escala e com grande utilização de agrotóxicos, acaba por 

prejudicar a qualidade nutricional dos alimentos e a saúde de quem os consome. 

Além disso, o estilo de vida estressante, a exposição à metais pesados e à 

substâncias químicas presentes em alimentos e bebidas podem aumentar as 

necessidades nutricionais de um indivíduo . 

A linha Equaliv/Althaia trouxe ao mercado um produto composto de 

vitaminas e minerais, a fim de atender às necessidades nutricionais da população. 

Conheça agora os benefícios de NUTRI – POLIVITAMÍNICO de A a Z: 

 

Composição: 

 

- Cada 2 cápsulas contém: 

 

Cálcio – 250 mg 

Magnésio – 100 mg 

Iodo – 43 mcg 

Ferro – 8,1 mg 

Manganês – 1,2 mg 



Vitamina E – 6,7 mg 

Cobre – 450 mcg 

Cromo – 18 mcg 

Selênio – 20 mcg 

Molibdênio – 23 mcg 

Vitamina A – 400 mcg 

Vitamina C – 45 mg 

Niacina – 16 mg 

Zinco – 7 mg 

Acido Pantotênico – 5 mg 

Vitamina B12 – 2,4 mcg 

Riboflavina – 1,3 mg 

Vitamina B6 – 1,3 mg 

Vitamina K – 65 mcg 

Tiamina – 1,2 mg 

Biotina – 30 mcg 

Vitamina D – 5 mcg 

Ácido fólico – 240 mcg 

 

 

 CÁLCIO: 

 

Principais Características: 

 

- O cálcio é o mineral mais abundante no corpo humano e é responsável por 1 a 2% 

do peso corporal. 

- O osso é um tecido que está em constante formação por meio de reabsorção óssea, a 

partir dos osteoblastos e osteoclastos. 

- O esqueleto além de possuir papel de estrutural, também serve como reserva de 

cálcio. 

- O cálcio também é importante para ativar ou ligar-se as proteínas celulares tais 

como: calmodulina, creatinina, proteína quinase C, fosfolipase A2, entre outras. 

- Também é importante para as contrações musculares, além de favorecer a redução 

dos sintomas de cólicas menstruais, cãibras, espasmos musculares e formigamento. 

- Os receptores de cálcio encontram-se nas células excitatórias e não excitatórias, 

sendo mais utilizado pelas células de rápido turnover como as células do músculo 

esquelético e neurônios.  

- O cálcio atua na troponina , que regula a contratibilidade da actina e miosina. 



- O cálcio é necessário à ativação de enzimas hidrolíticas, que hidrolisam 

polissacarídeos, proteínas e fosfolipídeos. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Atua no sistema nervoso central e participa das reações que controlam as alterações 

do humor (O cálcio atua na bomba cálcio-magnésio) 

- Atua na prevenção da obesidade (Mantém os níveis estáveis de PTH e vitamina D, 

evitando que eleve o cálcio intracelular e aumente a produção de insulina, que por sua vez 

aumenta a lipogênese) 

- Atua na prevenção da osteoporose e osteopenia (formação óssea depende de status 

de cálcio biodisponivel) 

- Atua na regulação da pressão arterial (Através da bomba de cálcio e sódio 

extracelular. O aumento da pressão arterial está relacionado com o aumento de cálcio 

intracelular, do PTH e da excreção urinária de cálcio) 

- Atua na prevenção da TPM (A suplementação de cálcio pode contribuir para a 

melhoria de sintomas relacionados à Sindrome Pré Menstrual) 

 

Biodisponibilidade 

 

- A absorção de cálcio é determinada pela ingestão e pela capacidade de absorção 

intestinal, dependente de vitamina D e da absorção não saturável intercelular, que é 

dependente da concentração de cálcio intraluminal, portanto neste caso há interferência de 

fatores na luz intestinal, aumentando ou diminuindo a absorção.  

- O cálcio é solúvel e melhor absorvido em meio ácido, sendo que em pH alcalino 

precipita. Em meio alcalino aumenta a ligação cálcio-fosfato, formando fosfato de cálcio, 

que é insolúvel e eliminado pelas fezes, no intestino delgado, à medida que o pH aumenta 

em direção ao íleo, eleva-se a  concentração do fosfato intestinal, havendo precipitação do 

cálcio e deficiência da absorção.  

- A biodisponibilidade do cálcio (suplementação ou alimentar) é maior quando este é 

ingerido junto com as refeições, cerca de 30 a 35%, se é consumido longe das refeições é 

absorvido apenas 20%, entretanto deve-se tomar cuidado na ingestão de outros nutrientes 

como ferro e zinco, pois competem entre si na absorção. 

 

Possíveis interações 

 

- Algumas drogas ocasionam depleção de cálcio no organismo, dentre elas estão: 

diuréticos de alça e diuréticos que causam depleção de potássio; anticonvulsivantes, 

barbitúricos; corticosteróide; neomicina e antibióticos do tipo tetraciclina. 



 

Interação entre Nutrientes 

 

- As vitaminas do complexo B, de modo geral contribuem para uma melhor absorção 

do cálcio. 

- Alguns nutrientes colaboram com o aumento da excreção de cálcio no organismo 

tais como, sódio, proteína, cafeína, gordura e fósforo. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- Devido à relação entre deficiência de cálcio e osteoporose, a suplementação deste 

mineral tem sido utilizada em mulheres adultas em vista a minimizar perdas ósseas 

associadas à idade e ao desenvolvimento da osteoporose. 

- Alguns estudos demonstram a importância do aumento da recomendação do cálcio 

para mulheres climatéricas, pois foi notado um baixo consumo deste nutriente (624mg/dia). 

É importante, no entanto, considerar que, o êxito do tratamento de indivíduos com 

osteoporose é consideravelmente menor do que a prevenção desta; por isso, uma dieta 

adequada em cálcio na infância e adolescência aumentaria o pico de massa óssea, reduzindo 

assim o risco de osteoporose décadas mais tarde. Para reforçar ainda mais a importância do 

consumo adequado de cálcio na prevenção da osteoporose, a ingestão do cálcio na dieta 

(1000-1200mg), mesmo em mulheres pós menopausadas, retardaria eventuais perdas de 

cálcio ósseo. 

- Outra pesquisa demonstrou que o cálcio isolado não previne as fraturas, apesar de 

elevar discretamente a densidade óssea, permanecendo, portanto, no seu papel de importante 

nutriente e coadjuvante no tratamento da osteoporose pós-menopausa. As doses diárias 

devem ser de 1000mg para mulheres na menopausa e 1500mg para as que não usam 

estrógenos. O carbonato de cálcio e o citrato de cálcio são as mais escolhidas, por 

fornecerem maior nível de cálcio elementar nas formulações. 

- No tratamento da tensão pré-menstrual verificou que a suplementação de cálcio 

melhorou sintomas como afeto negativo, retenção hídrica, desejos por alimentos (em 

especial doces) e dores, portanto a suplementação de cálcio demonstrou ser eficaz, 

ocasionando redução dos sintomas na fase luteal. 

- A suplementação de cálcio após a vigésima semana de gestação se mostrou eficaz 

nas desordens hipertensivas na gestação, reduzindo os riscos de pré-eclampsia. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- O consumo excessivo de cálcio e consequentemente sua toxicidade se apresenta na 

forma de suplemento alimentar, mas os sintomas clássicos do consumo excessivo de cálcio 



são: síndrome de hipercalemia, insuficiência renal crônica, nefrolitiase e interação na 

absorção de outros nutrientes como ferro e zinco.  

- Não deve ser prescrito para pacientes acamados doses superiores a 2500mg pelo 

risco de causar precipitação renal. 

 

 

 MAGNÉSIO 

 

Principais Características 

 

- O magnésio (Mg) é o segundo cátion intracelular mais abundante. 

- Participa de muitas funções celulares, incluindo o transporte de íons de potássio e 

cálcio, além de modular sinais de transdução, metabolismo de energia e proliferação celular. 

- É um elemento essencial, que desempenha papel fundamental nas atividades 

enzimáticas
.
 Atua como co-fator em mais de 300 reações metabólicas, como na estabilidade 

da membrana neuromuscular e cardiovascular e como regulador fisiológico da função 

hormonal e imunológica, além de condução neural e contração muscular.
 

- 
A deficiência de magnésio é relacionada a prejuízos na função imune celular. 

Evidências apontam que o magnésio tem papel-chave na imunidade, agindo tanto na 

resposta imune inata quanto na adquirida. 

- 60% do magnésio encontrado no nosso organismo, está distribuído nos ossos. 

- Cerca de 1/3 do magnésio, pode ser mobilizado para a manutenção da homeostase 

do mineral em outros tecidos, em situações de deficiência, seja por ingestão inadequada ou 

pela presença de patologias. 

- Participa do metabolismo de carboidratos e está envolvido também na regulação da 

secreção e ação da insulina. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Proteção contra Doenças Cardiovasculares (O magnésio participa da formação do 

óxido nítrico, inibe a agregação plaquetária, bloqueia a captação de cálcio e relaxa os 

vasos sanguíneos. Além disso, sua deficiência está relacionada ao aumento de cálcio 

intracelular, formação de citocinas pró-inflamatórias e de radicais de oxigênio, 

aumentando ainda mais o risco cardíaco). 

- Melhora de quadros relacionados a processos inflamatórios (A deficiência de 

magnésio leva ao aumento de cálcio intracelular, ativando a fosfolipase A2, que aumenta a 

produção de eicosanóides pró-inflamatórios. Além disso, o aumento do cálcio intracelular 

ativa o fator de transcrição NF-Kappa B, outro fator responsável pelo aumento de 

produção de substâncias pró-inflamatórias).  



- Melhora de sintomas de depressão, insônia e hiperatividade (Para a formação de 

serotonina, o magnésio é essencial, pois a enzima hidroxilase responsável pela conversão 

de triptofano em serotonina é dependente deste mineral, além da vitamina B6, B12 e ácido 

fólico). 

- Prevenção de Resistência a Insulina e Diabetes (A deficiência de magnésio gera o 

aumento de cálcio intracelular, o que por sua vez estimula a produção de insulina, com 

isso, ocorre aumento de citocinas pró-inflamatórias que contribuem para a resistência 

periférica a insulina. Além disso, várias enzimas envolvidas no metabolismo de glicose são 

dependentes de magnésio). 

- Prevenção da Osteoporose (O magnésio é importante para a formação óssea. A 

hipomagnesemia reduz a absorção de cálcio e a vitamina D ativa depende da hidroxilase, 

enzima dependente deste mineral).  

- Redução de cristais na urina (O magnésio por ser alcalino, evita a acidificação 

sanguínea, que leva ao aumento na concentração de cálcio e a formação dos cristais). 

- Redução de fadiga muscular, câimbras e favorecimento da recuperação da 

musculatura durante treinos de atividade física (O magnésio está envolvido nos processos de 

contração e relaxamento dos músculos, devido a função desenvolvida pela bomba 

Cálcio/Magnésio). 

- Contribuição para a melhora de quadros de TPM e enxaqueca (Este nutriente 

participa da formação do óxido nítrico, importante substância vasodilatadora, melhorando 

assim os sintomas). 

- Melhora de sintomas relacionados a asma (A administração de magnésio promove 

a broncodilatação e favorece as funções pulmonares). 

 

Biodisponibilidade 

 

- Um dos fatores que interferem na biodisponibilidade dos minerais diz respeito às 

interações que ocorrem entre os mesmos. De acordo com alguns autores, as interações entre 

minerais podem ocorrer de forma direta, quando geralmente fenômenos competitivos 

ocorrem durante a absorção intestinal ou utilização tecidual, ou de forma indiretas, quando 

um mineral está envolvido no metabolismo do outro, de modo que a deficiência de um 

acarreta num prejuízo de função do outro. Algumas destas interações podem ter implicações 

profundas na saúde humana. 

- O magnésio sofre depleção no organismo devido a ação de hormônios da tireóide, 

acidose e aldosterona. Quando há depleção de fosfato e potássio, também há depleção de 

magnésio. 

- A calcitonina, o PTH e o glucagon aumentam a reabsorção de magnésio do filtrado 

glomerular. 

 



Possíveis Interações 

 

- Alguns medicamentos interferem na absorção de magnésio. São eles: diuréticos de 

alça e tiazida, antibióticos de tetraciclina e neomicina, lanolina, contraceptivos orais, 

estrogênio (ERT) e hormônio (HRT) de reposição. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- A alta ingestão de cálcio e fosfato inibe a absorção de magnésio. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- Em um estudo com pacientes que apresentavam pré-eclâmpsia grave , foi 

administrado sulfato de magnésio afim de saber os benefícios para a eclâmpsia e foi 

confirmado que o sulfato de magnésio, comparado ao placebo, foi  melhor na prevenção da 

eclâmpsia e, provavelmente, na redução do risco de morte materna. 

- Em outro estudo, foi demonstrado a importância do magnésio na prevenção da 

osteopenia e osteoporose em adulto, e também a necessidade do mesmo para a calcificação 

correta dos ossos na infância e adolescência. Os efeitos do magnésio podem ser mediados 

através de sua ação como um antagonista de cálcio ou por ser cofator de sistemas 

enzimáticos que envolvem o fluxo de sódio e potássio através da membrana celular. No 

entanto, ainda é incerto quando a administração de magnésio serve simplesmente para 

corrigir um estado de deficiência ou quando é utilizada a fim de obter-se um efeito 

farmacológico específico. Acredita-se também que o fornecimento de quantidades 

adequadas de magnésio seja importante para o funcionamento do sistema imune, uma vez 

que ele é necessário para a realização de inúmeros processos metabólicos de fundamental 

importância para todas as células do nosso organismo incluindo as células imunes. 

- Vários estudos demonstram que a deficiência de magnésio pode afetar as defesas 

antioxidantes e aumentar o estresse oxidativo, além de ativar o NF-Kappa-B 

 

Riscos de super dosagens 

 

-  Sua toxicidade pode ocorrer pelo uso abusivo de suplementos.  

- Deve-se manter cuidado com a suplementação de magnésio em pacientes que 

apresentam: doenças hepáticas, doenças cardíacas descompensadas e insuficiência renal. (No 

caso de função renal alterada, há perda da capacidade de controle da homeostase de 

magnésio, podendo gerar sobrecarga do mesmo). 

 

 



 

 IODO 

 

Principais Características 

 

- É um elemento traço importante para a saúde e sua importância está no fato de ser 

um componente dos hormônios tireoidianos. O metabolismo do iodo está relacionado com a 

tireóide, pois é o único órgão que pode acumular iodo em elevadas quantidades e incorporá-

lo aos hormônios tireoidianos. 

- Não é considerado tóxico, porém o excesso crônico de ingestão pode causar 

aumento na glândula tireóide. 

- O excesso de iodo é excretado, principalmente pela urina e leite, e em menor 

proporção, pela saliva, lágrimas e suor. 

- Participa da regulação de enzimas e processos metabólicos e está envolvido no 

crescimento, maturação e desenvolvimento do organismo, mas especialmente do Sistema 

Nervoso Central. 

- A deficiência de iodo constitui a principal causa de dano cerebral e de atraso 

mental, sendo a mais facilmente previsível. Pelas suas graves consequências para o 

desenvolvimento e crescimento do ser humano, ainda representa um dos maiores problemas 

de saúde pública. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Produção de Hormônios Tireoidianos (O iodo consumido é transformado em 

iodina, em seguida é absorvido pela tireóide e armazenado na forma de tireoglobulina. O 

TSH estimula o aumento da captação de iodo e da síntese de mais hormônios).  

- Prevenção do Bócio (A deficiência de iodo aumenta o volume da glândula 

tireoidiana, gerando Bócio). 

- Prevenção do Hipotireoidismo e Hipertireoidismo(O excesso de iodo na glândula 

da tireóide interfere na liberação dos hormônios tireoidianos, podendo gerar 

Hipotireoidismo. No caso de Hipertireoidismo está relacionado a deficiência de Iodo). 

- Prevenção de Danos Cerebrais (O Iodo participa da maturação do Sistema 

Nervoso, e sua deficiência pode gerar danos irreversíveis a este Sistema, como o cretinismo 

ou retardo mental). 

- Gestação (A homeostase de iodo é importante para manter os hormônios da 

tireóide da mãe funcionando normalmente, e estes são necessários para o bom 

desenvolvimento cognitivo, motor e auditivo do feto).   

 

 



Biodisponibilidade 

 

- O iodo na forma inorgânica é quase todo absorvido no intestino delgado como 

iodeto, já na sua forma orgânica, apenas 50% são absorvidos no trato gastrointestinal. 

- A presença de outros nutrientes parece não influenciar a absorção do iodo. No 

entanto, há substancias presentes em alguns alimentos que são cosideradas bociogênicas, 

como os glicosinolatos, estes reduzem a utilização do iodo pela tireóide. Outras substâncias 

bociogênicas podem ser encontradas na mandioca, no broto de bambu, em algumas 

leguminosas, etc. 

- Vale destacar que a deficiência de selênio impede a conversão de T4 a T3. 

 

Possíveis Interações 

 

- Não há registro de interação do iodo com medicamentos. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Há alguns relatos de interação entre iodo e moléculas de cloro, neste caso, o último 

atrapalharia a absorção do primeiro. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- O impacto da deficiência de iodo e do hipotiroidismo materno sobre o feto tem sido 

avaliado em vários estudos, e alguns autores chegaram a recomendar a suplementação de 

iodo para as mães nos primeiros meses de gestação. Outros autores mostraram que a 

suplementação melhora a função tiroidiana materna, mas inibe a tiróide fetal, não indicando, 

portanto, este tratamento. 

 - A ocorrência de bócio em pessoas que vivem em áreas deficientes, pode ser 

prevenida através da suplementação de iodo. Durante um ano foi realizado um estudo em 

que se constatou que o iodo foi um pouco mais eficaz que a levotiroxina na redução do 

tamanho da glândula tireóide de indivíduos com bócio. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- A ingestão de iodo em quantidade alta e crônica pode levar a dores abdominais, 

febre, náuseas e vômitos. 

- Há relatos que o consumo em excesso de iodo na terceira idade pode levar ao 

hipertireoidismo e como consequência a uma desregulação na fibrilação atrial. 



- O excesso de iodo, pode ocasionar agravos à saúde, principalmente danos à própria 

glândula tireóide. 

 

 

 FERRO 

 

Principais Características 

 

- O ferro se encontra principalmente nas células vermelhas do sangue como parte da 

hemoglobina, a molécula que carrega o oxigênio e em menor quantidade nos tecidos 

corporais. 

- É também necessário para a atividade de diversas enzimas. 

- A anemia ferropriva resulta da interação de múltiplos fatores etiológicos, dentre 

eles, uma das causas mais importantes é a ingestão deficiente de ferro, especialmente na 

forma heme, devido ao baixo consumo de alimentos de origem animal e uma dieta rica em 

alimentos de origem vegetal. 

- Quando em excesso, pode estimular a produção de radicais livres e aumentar o 

risco de doenças cardíacas. 

- Também está associado com o aumento na incidência de câncer, especialmente por 

participar da Reação de Fenton e ativar a enzima Xantina Oxidase, que produz superóxido e 

ácido úrico, elementos encontrados em abundância em diversos tipos de câncer. 

- O ferro participa de uma variedade de processos bioquímicos, incluindo o 

transporte de elétrons na mitocôndria, metabolismo das catecolaminas e síntese de DNA. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Ação no desempenho de exercícios físicos (A importância do ferro se relaciona ao 

seu papel como componente integral da hemoglobina, da mioglobina, das desidrogenases, 

dos citocromos e de outras proteínas ferro-sulfuradas mitocondriais, essas proteínas são 

essenciais para o transporte de oxigênio e a geração de energia celular no metabolismo 

aeróbico, sendo os principais determinantes tanto da fadiga como da capacidade de 

exercício). 

- Ação sobre o Sistema Imune (Tem participação em aspectos ligados a sistema 

imunológico - formação de linfócitos T e reação a antígenos comuns na pele). 

- Prevenção de Doença Cardiovascular (O equilíbrio dos níveis de ferro é importante 

para a saúde cardíaca, ou seja, o excesso de ferro na corrente sanguínea ou nos estoques, 

aumenta a formação de radicais livres causando reações de oxidação da LDL e portanto, 

aumenta o risco de doenças cardiovasculares). 



- Participação no processo de Destoxificação Hepática (O ferro atua na citrocomo 

P450, importante enzima destoxificante hepática). 

- Manutenção da Integridade da Mucosa Epitelial (A deficiência de ferro pode gerar 

alterações da mucosa epitelial, além disso, quando há baixa produção de ácido clorídrico, 

pode ocorrer menor absorção de nutrientes, inclusive de ferro). 

- Ação sobre produção de Serotonina (O ferro age na enzima que inicia a síntese de 

neurotransmissores: dopamina e serotonina) 

- Participação da Saúde Óssea e Cartilaginosa (A síntese de Colágeno e elastina 

depende de ferro). 

- Prevenção da Anemia Ferropriva (A anemia causada por carência se ferro, se 

caracteriza pela diminuição da hemoglobina, diminuição do transporte de oxigênio e 

diminuição dos estoques de ferro ou concentração na corrente sanguínea). 

 

Biodisponibilidade 

 

- A absorção do ferro-heme é de 15 a 20% e não tem muita influencia com o estado 

nutricional do individuo, mas já o ferro-não heme depende do estado nutricional e de 

componentes que aumente sua absorção entre eles a vitamina C. 

- Pacientes com hipocloridria ou acloridria apresentam diminuição na absorção do 

ferro - não heme (5 a 10%) e diminuição da retenção dos alimentos no estomago, levando a 

anemia por deficiência na absorção de nutrientes. 

- A suplementação de sulfato ferroso pode gerar deficiência de outros nutrientes 

como zinco. A interação competitiva entre ferro e zinco tem sido demonstrada em 

experimentos com animais e humanos, podendo ocorrer com excesso de ferro interferindo 

no zinco como também em sentido contrário 

 

Possíveis Interações 

 

- Alguns medicamentos, podem depletar ferro, tais como: colestiramina; colestipol; 

indometacina; neomicina; antagonista de receptores H-2; antibióticos quinolone; 

tetraciclinas e aspirina. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Vitamina A: A deficiência desta vitamina diminui a mobilização do ferro das 

reservas, tendo pouca influencia na sua absorção, mas pode afetar a produção de células 

vermelhas e conseqüentemente o transporte de Fe. 



- Vitamina C: Esta vitamina aumenta a biodisponibilidade do ferro não-heme 

presentes nos vegetais, influencia no transporte e armazenamento do ferro no organismo, 

independente do estado nutricional, também pode ser importante para a síntese de ferritina. 

- Zinco: Esta relação entre ferro e zinco é muito estreita, pois quando o zinco se 

encontra na forma de sulfato, ocorre redução na biodisponibilidade de ferro. 

- Cálcio: Em concentrações acima de 300 mg pode reduzir a absorção de ferro.  

- Cobre: Sua deficiência altera o metabolismo de ferro. 

- Fitatos: O efeito de inibição da absorção de ferro ocorre principalmente no trato 

gastrointestinal, pois a ação dos fitatos e fosfato de inositol presentes nos processos de 

fermentação no intestino impede a absorção do ferro. 

- Cromo: no caso de Hemocromatose, o ferro em excesso pode ser transportado pela 

albumina, prejudicando o transporte e a ação do cobre e do cormo. 

 

Evidências científicas quanto à eficiência da suplementação 

 

- Estratégias para prevenir a anemia por deficiência de ferro em crianças incluem 

orientação/educação, fortificação de alimentos, suplementação de ferro durante a gestação e 

nos primeiros anos de vida. 

- Estudos apontam que a suplementação de ferro oral é efetiva na prevenção da 

anemia. 

- A abordagem mais usual é fornecer ferro suplementar a gestantes, nutrizes e 

lactentes em programas de assistência primária à saúde. O tratamento com ferro 

medicamentoso deve ser utilizado em todos os pacientes com diagnóstico clínico-

laboratorial de anemia, uma vez que as modificações da dieta por si só não podem corrigir a 

anemia por deficiência de ferro. O tratamento recomendado é a administração oral de ferro. 

- Um estudo com pacientes que apresentavam insônia, constatou que 31% destes 

tinham deficiência de ferro e piora na qualidade de sono. A qualidade do sono foi notada 

com a reposição de ferro. 

- A ingestão adequada de ferro é fundamental para o funcionamento do sistema 

imune, porém o excesso de ferro gera mudanças nas respostas imunológicas, já que o ferro é 

requerido pelas bactérias podendo gerar infecções. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- A toxicidade pelo Fe é desconsiderada como um risco para a saúde, pois quando os 

estoques de ferro estão completos, a absorção do mesmo é diminuída.  

- Em casos de hemocromatose, há aumento na absorção de ferro, resultando em 

danos ao coração, fígado, pâncreas e baço.  



- No alcoolismo, pode haver danos intestinais e hepáticos, o que pode aumentar a 

absorção de ferro. 

 

 

 MANGANÊS 

 

Principais Características 

 

- Faz parte da enzima superóxido dismutase (SOD) de origem mitocondrial, 

considerada a principal enzima antioxidante, que neutraliza espécies reativas de oxigênio. 

- Outras enzimas importantes são dependentes de manganês, tais como: transferases, 

hidrolases, óxido redutase, isomerases, glutamina sintetase, entre outras. 

- Age como cofator na formação de diferentes aminoácidos, principalmente a 

arginina, que age na formação do óxido nítrico, o fator de relaxamento endotelial. 

- É considerado um catalisador extremamente importante na conversão da 

glucosamina em condroitina sulfato, importante para as cartilagens. Também participa da 

síntese de colágeno, mucopolissacarídeos, colesterol e ácidos graxos, além de ser necessário 

para o crescimento normal dos ossos, no metabolismo de aminoácidos, na produção de 

dopamina e melanina. 

- É um nutriente traço essencial que tem potencial tóxico, quando exposto a níveis 

altos de ingestão. 

- Desempenha inúmeros processos fisiológicos em mamíferos, por ser constituinte e 

co-fator de diversas enzimas. 

- Em conjunto com a vitamina K, atua na regulação da coagulação sanguínea, 

participando da síntese de protombina e na regulação da coagulação sanguínea. 

- É necessário à síntese de tiroxina, hormônio tireoidiano. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Regulação da glândula Tireóide (O manganês é precursor da síntese de tiroxina, 

importante hormônio tireoidiano). 

- Manutenção da saúde dos ossos e cartilagens (O manganês é necessário para 

produção de mucopolissacarídeos, lipopolissacarideos, glicoproteínas, e também para a 

conversão de glucosamina em condroitina sulfato, importante para o crescimento de 

cartilagens. 

- Na prevenção e tratamento da Osteoporose (Além das funções descritas acima, é 

importante mencionar que o Manganês também atua na atividade de osteoblastos e 

osteoclastos e que quando ocorre carência deste mineral, há redução da concentração de 

cálcio nos ossos, deixando os mesmos mais fracos e finos, com maior risco de fraturas). 



- Regulação da coagulação sanguínea (O manganês atua em conjunto com a vitamina 

K, produzindo a protombina, substância importante na coagulação sanguínea). 

- Controle do estresse oxidativo (O primeiro sistema de defesa antioxidante acionado 

pelo organismo é o da enzima superóxido dismutase (SOD) dependente de zinco, cobre e 

manganês) 

- Controle de Alergias (O manganês reduz a liberação de histamina em processos 

alérgicos, evitando a degranulação de mastócitos). 

- Prevenção da Resistência Insulínica e Diabetes (O manganês participa do 

metabolismo de carboidratos, através da biosíintese de insulina e da glicogenólise). 

- Controle do Perfil lipídico (O manganês está envolvido na síntese de ácidos graxos, 

e de colesterol). 

 

Biodisponibilidade 

 

- A absorção do manganês diminui com o aumento da ingestão do próprio manganês 

e aumenta com a diminuição da ingestão.  

- Um fator importante que influencia a biodisponibilidade e absorção do manganês é 

que no intestino há sítios de absorção, em que os minerais ferro, cobre e manganês se ligam 

para serem absorvidos, assim a presença destes pode gerar uma redução na absorção do 

manganês. 

 

Possíveis Interações 

 

- Não há registros na literatura com interação droga nutriente com o manganês. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Há competição em termos de absorção entre manganês e ferro e também pela 

proteína transferrina, carreadora dos mesmos no sangue, com isso, o excesso de manganês 

pode desencadear anemia ferropriva. 

- Há competição de absorção entre manganês e cálcio e também entre manganês e 

cobalto. 

 

Evidências científicas quanto à eficiência da suplementação 

 

- Estudos demonstraram que a concentração sérica de manganês em mulheres com 

osteoporose é 75% menor do quem em mulheres que não apresentam a patologia. 

- Outro estudo demonstrou que portadores de epilepsia apresentam baixos níveis de 

manganês. 



- Diversos estudos demonstram a importância do manganês na saúde óssea. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- O manganês em pequenas quantidades é considerado nutriente essencial, e não é 

tóxico para a maioria das pessoas, porém não se deve esquecer que ele é considerado um 

metal pesado e está presente em abundância no ambiente, o que requer atenção, já que a 

exposição crônica a ele pode causar severos danos à saúde. 

- Um estudo com ratos, demonstrou que quando houve exposição excessiva e crônica 

ao manganês, este se acumulou em órgãos e tecidos. 

- A toxicidade do manganês também pode ocorrer em mineradores devido à inalação 

da poeira do mineral, podendo provocar desordens psiquiátricas e neurológicas. 

- Alguns estudos demonstram que algumas doenças neurológicas como Parkinson, 

Demência e Esquizofrenia estão relacionadas à ingestão excessiva de manganês. 

- É preciso destacar que indivíduos portadores de Hepatopatias Crônicas apresentam 

déficit de excreção de manganês através da bile, podendo se intoxicar com maior facilidade. 

 

 

 VITAMINA E 

 

Principais Características 

 

- Sua principal característica é antioxidante (inibe a ação dos radicais livres) 

- É considerada importante para o sistema neurológico. 

- Foi descoberta por causar danos hepáticos, mas pode apresentar falhas renais. 

- Sua deficiência é rara mais pode ocorrer em crianças prematuras ou em indivíduos 

com problemas na absorção de lipídeos. 

- Depende do lipídio para ser absorvida, portanto sendo considerada lipossolúvel. 

- Sua estrutura química é um conjunto de vitômeros: tocotrienóis e tocoferol, sendo 

mais disponível o alfa-tocoferol. 

- A vitamina E é absorvida pelo intestino delgado e é transportada pela corrente 

sanguínea por difusão passiva e então é armazenada no tecido adiposo e fígado e por fim 

será incorporada a uma lipoproteína para realizar sua função no organismo. É somente 

absorvida na forma ativa de alfa-tocoferol, por este motivo as suplementações são 

encontradas na forma ativa de ésteres (acetato). 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 



- Ação antioxidante (esta envolvida em na remoção dos produtos de ataques pelos 

radicais livres nos lipídeos) 

- Ação no sistema nervoso - prevenção de doenças como Parkinson e Alzheimer 

(prevenção da peroxidação lipídica e redução do estresse oxidativo) 

- Ação na prevenção de doença cardiovascular e diabetes mellitus (pela ação de 

antioxidante e antiinflamatória) 

- Ação na função imunológica (aumenta resistência às infecções) 

- Ação benéfica para quem pratica exercício físico (por reduzir danos aos tecidos 

causados pelos radicais livres) 

- Ação na prevenção de câncer (promove a inibição da proteína quinase C, 

reduzindo o risco de câncer) 

 

Biodisponibilidade 

 

- Os tocotrienóis são absorvidos, porém não são convertidos na forma ativa no 

organismo, portanto recomenda-se a ingestão na suplementação na forma de ésteres 

(acetato). 

- O fígado é o maior regulador dos níveis endógenos de vitamina E no organismo, 

não somente por regular as concentrações do alfa-tocoferol, mas também por realizar o 

metabolismo e excreção. 

- Em relação à forma mais ativa da vitamina E a forma sintética equivale à metade da 

absorção por via alimentar, pois a gordura presente na alimentação auxilia na absorção da 

vitamina. 

 

Possíveis Interações 

 

- A vitamina E tem interação com as drogas de colestiramina, colestipol e óleo 

mineral. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Vitamina K: na sua deficiência a vitamina E pode potencializar os efeitos dos 

anticoagulantes, aumentando o tempo de coagulação sanguínea. 

Interações entre vitaminas C e E: Para a combinação entre dois antioxidantes ser sinérgica, a 

taxa de inibição da oxidação pelos dois antioxidantes precisa ser a mesma ou menor que a 

taxa de inibição de cada antioxidante sozinho. A combinação entre vitamina C e vitamina E 

pode ser efetiva na inibição da oxidação. Estes dois antioxidantes estão localizados em 

diferentes domínios mas, mesmo assim, interagem no domínio entre a membrana e a fase 

aquosa. 



- A cooperação entre as vitaminas C e E tem atraído a atenção de muitos 

pesquisadores, sugerindo um possível uso das duas vitaminas para fins terapêuticos. 

 

Evidências científicas quanto à eficiência da suplementação 

 

- O uso de antioxidantes para a prevenção e tratamento de doenças humanas tem sido 

objeto de estudo há mais de duas décadas.  

- Dietas e suplementos vitamínicos ricos em vitamina E têm importante papel em 

doenças relacionadas com estresse oxidativo, como: câncer, doenças cardiovasculares, 

algumas doenças hemolíticas, entre outras. 

- Em muitos casos, como nas anemias por aumento do estresse oxidativo, os 

problemas nutricionais são devidos à contínua depleção dos antioxidantes decorrente do 

estresse oxidativo. A deficiência de vitamina E é comum em indivíduos falcêmicos, 

talassêmicos e em portadores de deficiência de G6-PD. Observou-se que a suplementação 

com vitamina E foi benéfica para restabelecer os níveis desta vitamina no plasma, melhorou 

os sintomas clínicos e diminuiu o número de eritrócitos falciformes irreversíveis. 

- A ação contra radicais livres e a proteção da lipoperoxidação na membrana 

eritrocitária, através da reciclagem da vitamina E, faz da vitamina C uma possibilidade para 

o tratamento de doenças hemolíticas com estresse oxidativo aumentado. Estudos in vitro 

demonstraram que a vitamina C pode diminuir a formação de corpos de Heinz e proteger 

eritrócitos falciformes contra o estresse oxidativo. 

- Baseando-se nos estudos sobre estresse oxidativo em algumas doenças 

hematológicas e a possibilidade do uso de vitamina C e de vitamina E no tratamento de 

doenças, considerou-se relevante o estudo de antioxidantes na preservação de estresse 

oxidativo provocado por agentes oxidantes.  

- Vários estudos realizados demonstraram que a suplementação em curto prazo com 

α-tocoferol pode ser benéfica em crianças que sofrem de anemia falciforme. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Ainda não há relatos de toxicidade da vitamina, mesmo em indivíduos que 

consumiram doses superiores a 1.000Ul/dia, pois o excesso é excretado pelas fezes, 

entretanto, alguns indivíduos apresentaram náuseas, fadiga, visão dupla, fraqueza muscular e 

distúrbios gastrointestinais. 

 

 

 COBRE 

 

Principais Características 

 



- É um elemento-traço essencial que atua como co-fator de muitas enzimas com 

atividade de oxidação e redução (diamina oxidase, monoamina oxidase, superoxido 

dismutase, citocromo c-oxidase, lisil oxidase, ceruloplasmina, entre outras). 

- O cobre é um metal de transição essencial para a manutenção de vários processos 

biológicos, alguns deles importantes para a atividade física, tais como: para o metabolismo 

energético, para a homeostase de ferro e para os mecanismos de proteção antioxidante.  

- Participa de reações oxidativas que promovem a liberação de radicais livres, 

podendo prejudicar a integridade e a função celular. A atividade física e a dieta são fatores 

que afetam a homeostase do cobre, podendo interferir na sua capacidade antioxidante.  

- É essencial também para mobilização do ferro para a síntese de hemoglobina.  

- O cobre é componente de várias enzimas, como as citadas acima, e participa de 

diversos processos importantes para o organismo, tais como: transporte de elétrons durante a 

respiração aeróbica, formação do colágeno e elastina, absorção e transporte de ferro 

necessário para a síntese de hemoglobina. 

- Modula a biossintese e o metabolismo da LDL-C e talvez HDL-C e age como 

promotor na modificação oxidativo da LDL-C na parede arterial direcionando os leucócitos 

e formação de células espumosas. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Produção de melanina (A produção de melanina depende de uma enzima 

dependente de cobre, a tirosinase). 

- Prevenção do envelhecimento precoce e flacidez (A enzima lisil-oxidase, que contém 

cobre atua permitindo a ligação cruzada entre fibras colágenas, onde essa ligação confere rigidez 

estrutural e elasticidade). 

- Controle de quadros alérgicos (A ação da diamina oxidase, enzima dependente de 

cobre, esta relacionada com a inativação da histamina).  

 - Controle do Estresse (A monoamina oxidase, é um enzima dependente de cobre e é 

responsável pela neutralização de catecolaminas(epinefrina, dopamina e 

noroepinefrina).Quadros de estresse crônico geram ativação destas catecolaminas e do 

cobre). 

- Prevenção da Anemia Ferropriva (A enzima ceruloplasmina, dependente de cobre, 

é responsável por catalisar a oxidação de ferro ferroso e tem como papel fazer a 

transferência de ferro do armazenamento para locais onde ocorre a síntese de 

hemoglobina).  

- Ação Antioxidante (O cobre é um dos minerais responsáveis pela síntese da enzima 

antioxidante superóxido dismutase, esta protege o organismo contra o estresse oxidativo). 



- Ação sobre a Pressão Arterial (A enzima superóxido dismutase (SOD)é dependente 

de cobre e pacientes com hipertensão apresentam redução da atividade desta enzima e esta 

por sua vez participa de processos de diminuição da lesão de artérias e redução de TBARS). 

- Ação sobre o Sistema Imunológico (A enzima ceruloplasmina, dependente de 

cobre, atua como antioxidante e antiinflamatória. A deficiência de cobre leva à diminuição 

da função dos linfócitos, neutrófilos, células Natural Killer, produção de citocinas 

antiinflamatórias e ativação da NF Kappa B). 

- Ação na prevenção da Osteoporose (Tem papel na formação óssea, na 

mineralização esquelética e na síntese de constituintes da matriz óssea) 

 

Biodisponibilidade 

 

- Na atividade física intensa, há maior utilização de oxigênio, favorecendo a 

liberação de radicais livres, com danos irreversíveis ao organismo, quando os mecanismos 

naturais de proteção, incluindo os dependentes de cobre, não são adequadamente 

estimulados. Uma dieta deficiente em cobre e/ou desequilibrada, tal como uso de 

suplementação nutricional descontrolada de ácido ascórbico e zinco, comum entre atletas, 

interfere na absorção e na utilização do cobre, prejudicando sua ação como antioxidante. 

- Nos processos químicos, a introdução de acetato, cloreto, sulfato, carbonato, 

diminuem a biodisponibilidade de cobre. 

- O equilíbrio da concentração de cobre no organismo, também chamada de 

homeostase, depende de mecanismos complexos de absorção, transporte, captação, 

distribuição e destoxificação celular, e alguns deles necessitam de outros nutrientes.  

- Alguns nutrientes, como ácido ascórbico, ferro e zinco, quando ingeridos em 

excesso, podem gerar efeitos adversos sobre a homeostase de cobre, e assim prejudicar a 

manutenção de sua função antioxidante.  

- As células hepáticas possuem um mecanismo de controle da adequação da 

quantidade de cobre intracelular. E a absorção de cobre é, provavelmente, controlada pela 

quantidade total ingerida.  

- O sistema de transporte é ativo saturável quando há baixa concentração de cobre 

intraluminal, devido à ingestão diminuída. Já o mecanismo de difusão passiva é o principal 

meio de absorção quando há uma elevada ingestão de cobre dietético.  

- A eficiência de absorção de cobre é de, geralmente, 20 a 50%, sendo controlada 

pela necessidade de cobre do organismo e regulada pela metalotioneína das células 

intestinais.  

 

Possíveis Interações 

 



- Drogas como Zidovudina (AZT) e B-penincilina, causam depleção de cobre e 

diminuição da sua biodisponibilidade. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Zinco: Quando em excesso, prejudica a absorção do cobre. 

- Ferro: Pode reduzir a absorção de cobre.  

- Vitamina C: Quando em excesso, gera depleção de cobre 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- Em um estudo com crianças desnutridas crônicas, foi administrado uma 

suplementação de polivitamínico (complexo B, vitaminas A e C): 1,5 vez maior que a 

recomendação; mais uma suplementação de zinco: 2mg/kg/dia; uma suplementação de 

cobre: 0,2mg/kg/dia; uma suplementação de ácido fólico: 5mg na dose inicial. Neste mesmo 

estudo, foi administrado para crianças desnutridas de grau leve/moderado, um 

polivitamínico (vitaminas A, C e do complexo B); e uma suplementação de zinco. Foi 

observado que as crianças desnutridas tiveram melhora significativa do escore de 

Peso/Estatura, durante a internação. As crianças acompanhadas neste estudo tiveram 

manutenção ou melhora significativa do estado nutricional, evidenciando a necessidade do 

acompanhamento nutricional durante a hospitalização.  

 

Riscos de super dosagens 

 

- Não há muitos relatos de intoxicação por Cu, mas sintomas clássicos de intoxicação 

são: alterações gastrointestinais, sensação metálica na boca, dor de cabeça, fraqueza, e 

vertigens. 

- Caso haja uma intoxicação severa pode gerar hipertensão e danos hepáticos e 

renais, mas isso só ocorre se há consumo de bebidas com alto teor de cobre por um longo 

espaço de tempo. 

- Tal como o ferro, o cobre é um metal essencial aos seres vivos, mas, também, 

potencialmente tóxico às células pela facilidade de sofrer mudanças do estado de oxidação 

na forma de íon livre. Portanto, para que as cobre-proteínas desempenhem suas funções 

essenciais de forma satisfatória, tais como as antioxidantes, o íon cobre precisa estar 

presente em concentrações intra e extracelulares adequadas. Tanto a deficiência, quanto o 

excesso deste mineral podem trazer prejuízos à integridade celular 

 

 

 



 CROMO 

 

Principais Características 

 

- Há apenas alguns miligramas de cromo, em um organismo saudável. 

- Atua na ação efetiva da insulina e também, no controle da glicemia. 

- É parte do fator de tolerância a glicose (GTF), uma substância biologicamente ativa 

sintetizada no corpo e que regula o metabolismo da glicose, composta por cromo trivalente, 

vitamina B3 (niacina), glicina, cisteína e ácido glutâmico.  

- É importante para a ação de várias enzimas necessárias para a produção de energia. 

- Como o corpo humano absorve apenas cerca de 3% do cromo consumido, a 

suplementação se torna uma opção viável. 

- É mineral-traço que se encontra em grande quantidade no solo, na forma de 

cromito. 

- É importante para o metabolismo de carboidratos e lipídeos. 

  

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Ação na redução do Estresse Oxidativo (O cromo demonstra ter efeito na redução 

do estresse oxidativo em pessoas portadoras de Diabetes tipo 2,  provavelmente pelo 

aumento dos níveis de antioxidantes, pela redução dos níveis de TBARS e pela melhora no 

controle glicêmico). 

- Ação na prevenção da Resistência Insulínica (Por potencializar a ação da insulina, 

através da ativação da tirosina quinase presente nos receptores insulínicos, este mineral é 

considerado essencial para a manutenção da glicemia sanguínea). 

- Ação no controle de peso (Através da ação nos receptores insulínicos e também na 

ativação da fosfatase fosfotirosina presente na membrana dos adipócitos, que está 

relacionada ao processo de fosforilação no tecido adiposo). 

- Ação no controle da Dislipidemia/Perfil Lipídico (Através do Fator de Tolerância a 

Glicose – GTF – o cromo auxilia na redução de colesterol total, e triglicerídes, além de 

aumentar os índices de HDL colesterol) 

 

Biodisponibilidade 

 

- Por causa das baixas concentrações deste mineral em tecidos biológicos, sua 

avaliação torna-se muito difícil, mas sabe-se que a solubilidade dos sais de cromo não é fixa 

mas sim variável.  



- A absorção do cromo depende das reações fisio-químicas que ocorrem ao longo do 

trato gastrointestinal e sua concentração no plasma é maior quando há presença de ácido 

ascórbico (Vitamina C). 

- Dietas com grandes concentrações de açúcares simples (35% do total de calorias) 

provocam uma elevação da excreção de cromo na urina (em adultos). 

 

Possíveis Interações 

 

- Inibidores de prostaglandinas, como aspirina, por aumentarem o pH estomacal, 

aumentam as concentrações de cromo plasmática e urinária. 

- Antiácidos e Dimetilprostaglandinas E2 diminuem a absorção e retenção de cromo. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Pessoas com excesso de ferro (Hemocromatose) podem apresentar interação entre 

cromo e ferro, pois a sobrecarga de ferro impede a ligação do cromo à transferrina, por 

competição de carreador.  

- Vale mencionar que o excesso de consumo de açúcares aumenta a excreção de 

cromo e a longo tempo pode gerar resistência a insulina. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- Foram encontrados clinicamente resultados mistos em termos de perda ponderal 

quando foi empregado o picolinato de cromo. Dez estudos de uma metanálise apresentaram 

um pequeno efeito benéfico quando o picolinato de cromo foi empregado para estes fins. 

- Um estudo demonstrou que o cromo reduzia os níveis sanguíneos de glicose em 

pessoas com hiperglicemia, mas não em pessoas com normoglicemia. Verificou-se também 

efeitos nos níveis de lipídios. 

- Outro estudo demonstrou efeito antioxidante benéfico nos pacientes com Diabetes 

tipo 2. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- A ingestão de cromo em altas doses por longo período pode gerar danos 

mitocondriais, apoptose celular e até mesmo efeitos mutagênicos. 

- É importante destacar que a suplementação de cromo deve ocorrer junto com a 

ingestão de carboidratos, para que não haja queda dos níveis de glicose e o indivíduo posso 

se sentir mal com sintomas de hipoglicemia. 

 



 

 

 SELÊNIO 

 

Principais Características 

 

- Selênio vem do grego selene, que significa lua. 

- Dentre os minerais mais abundantes na natureza é considerado 70º mais abundante. 

- É um semimetal de muita importância para a saúde humana. 

- É absorvido no intestino (íleo) por mecanismo ativo, armazenado no fígado, rim e 

baixas concentrações no tecido muscular e sua excreção ocorre pela urina e em baixas 

concentrações pela urina, pois na presença de metais pesados o Selênio é quelado a eles o 

que dificulta sua absorção. 

- Outra forma de perda é pelo sêmen, isso justifica a necessidade do Selênio ser 

maior em homens. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Age como mediador na ação da insulina (porém deve ainda deve haver mais 

estudos que comprove seu mecanismo de ação) 

- Ação antioxidante (relacionada à selenoproteínas e glutationa peroxidase –   

anti-radicais livres) 

- Ação na diminuição do LDL colesterol, prevenindo a aterogenese (pela ação 

antioxidante) 

- Regulador do hormonal da tireóide (participação na conversão de T3 em T4) 

- Prevenção contra câncer (ação anticâncer das selenoproteínas) 

- Diminui o processo oxidativo dos vasos (ação antioxidante) 

-Diminui a agregação plaquetária (produz tromboxanos e prostaglandinas impedindo 

o acumulo de prostaciclina na parede do vaso sanguíneo) 

- Ação no sistema imunológico (regulador do sistema imune pela manutenção e 

integridade de membranas das células imunocompetentes) 

- Age na prevenção de Alzheimer, memória, cognição (ação dos antioxidantes no 

SNC) 

 

Biodisponibilidade 

 

- A biodisponibilidade do Se é boa cerca de 80% da ingestão é absorção, e pode 

variar de acordo com a forma ativa do mesmo e a interação com outras substancias no trato 

gastrointestinal. 



- O selenito é mais absorvido e retido no organismo que o selenato, já na forma 

orgânica de selenometionina este é absorvido cerca de 95 a 98% através de transporte ativo 

de sódio e aminoácidos neutros. 

- Alguns nutrientes como metionina, vitamina E, A e c facilitam a absorção, tornando 

o Selênio mais disponível no organismo, mas substancias como os metais pesados e o 

enxofre  prejudicam a absorção e sua biodisponibilidade. 

- O mercúrio metal também atrapalha a absorção de selênio, o que varia de 2 a 11%. 

 

Possíveis Interações 

 

- Altas doses de corticóides podem causar grandes diminuições de selênio sérico em 

alguns pacientes com artrite reumatóide. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Ainda não há relatos de interação com outros nutrientes, mas há com droga 

nutriente como o caso dos corticóides que podem diminuir a concentração de Selênio sérico 

em pacientes com artrite reumatóide 

 

Evidências científicas quanto à eficiência da suplementação 

 

- O Selênio, além de participar da formação de enzimas antioxidantes, também 

melhora a função da vitamina E, importantíssima para o processo de modulação de radicais 

livres.  

- Outros trabalhos demonstram o papel importante do selênio no metabolismo dos 

hormônios tireoidianos, permitindo avaliar a importância da suplementação terapêutica 

nestes casos. 

- Alguns autores sugerem que antes da utilização de medicamentos, é interessante 

avaliar se as alterações podem ser corrigidas por meio da oferta adequada de selênio, zinco e 

iodo em casos de tireoidites, já que são minerais de fundamental importância para o 

metabolismo adequado da tireóide e a manutenção dos níveis de TSH. 

- O Se em pacientes com artrite reumatóide, quando suplementados (200mcg/dia) 

obtiveram resultados na diminuição dos níveis de inflamação e sintomas da doença. 

- A suplementação de Se em conjunto com outros nutrientes, em pacientes com 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mostrou redução de peroxidação lipídica e 

aumento da sua atividade antioxidante, no caso sua deficiência demonstra efeito na alteração 

do perfil lipídico. 



- O Se quando suplementado em pacientes com HIV mostrou que houve a 

diminuição na replicação do vírus e retardamento do aparecimento da AIDS, além de 

melhora nos sintomas causados pela doença. 

- Outro estudo demonstrou que a suplementação de selênio (200 mcg/dia) reduziu 

câncer colorretal e de próstata. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- É caracterizada pela selenose, no quais os sintomas mais comuns seriam: perda de 

unha e cabelo, distúrbios gastrointestinais, mau hálito, fadiga, irritação, e algumas 

anormalidades no sistema nervoso. Essas características aparecem quando há o consumo 

equivalente a 850mcg/dia. 

 

  

 MOLIBDÊNIO 

 

Principais Características 

 

- O molibdênio é co-fator de várias enzimas tais como: xantina oxidase, aldeído 

oxidase e sulfito oxidase (possui grande importância para a saúde).Estas enzimas estão 

envolvidas no catabolismo de aminoácidos sulfurados e compostos heterocíclicos, incluindo 

as purinas. 

- A enzima sulfito oxidase é responsável pela conversão de sulfito em sulfato, e o 

sulfito é considerado extremamente tóxico para o sistema nervoso, daí a essencialidade do 

molibidênio, pois quando há este tipo de polimorfismo, pode ocorrer um dano neurológico 

extremamente grave.  É importante mencionar que esta deficiência é um distúrbio 

metabólico dos aminoácidos enxofrados, como por exemplo, a cisteína. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Participação na destoxificante hepática e proteção do sistema nervoso (a enzima 

sulfito oxidase catalisa o último passo do metabolismo de aminoácidos sulfurados. É a rota 

da destoxificação na qual o sulfito – que é tóxico para o sistema nervoso – é convertido em 

sulfato, para excreção) 

- Manutenção do tecido conectivo e das cartilagens (O molibdênio é necessário à 

produção de mucopolissacarídeos, glicoproteínas e lipopolissacarídeos) 

- Proteção contra hiperuricemia/ácido úrico (a xantina oxidase transforma a 

hipoxantina em xantina, e esta em ácido úrico para a excreção urinária). 



- Prevenção de câncer (o molibdênio atua como anticancerígeno, por atuar como 

quelante de cobre, reduzindo o crescimento tumoral e a densidade microvascular, já que 

inibe a proliferação de células endoteliais.) 

- Redução da sensibilidade ao sulfeto (muitos alimentos, drogas e bebidas contém 

sulfitos na composição, devido a ação antioxidante redutora do crescimento microbiano e 

do escurecimento. No entanto, estes sulfitos são substâncias alergênicas que podem 

desencadear efeitos severos em pessoas propensas, portanto o uso de molibdênio pode 

contribuir para prevenir esta ação). 

- Reduz a incidência de cáries dentárias (o molibdênio reduz a susceptibilidade à 

degradação bacteriana). 

 

Biodisponibilidade 

 

- A soja contém quantidades altas de molibdênio, porém de baixa biodisponibilidade,  

devido às substâncias que interagem com o mineral, como o tungstênio e o cobre. 

- A absorção ocorre na forma de complexos solúveis e é rapidamente absorvido no 

estômago e ao longo do intestino delgado. 

 

Possíveis  Interações 

 

- A interação com medicamentos ainda não é conhecida. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- O sulfato compete pela absorção intestinal e pela reabsorção renal, portanto sua  

alta ingestão pode gerar deficiência de molibdênio. 

- O molibdênio compete com o cobre. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- O tratamento da Doença de Wilson pode envolver molibdênio. A terapia com o 

tetratiomolibidato (TM) pode reduzir a toxicidade por cobre, pois sua administração forma, 

no organismo, um complexo com o cobre e com proteínas, o que impede que o cobre chegue 

às células, diminuindo as suas propriedades e agindo como um agente anti-cobre.   

- Há relato de um caso de deficiência em adulto após Nutrição Parenteral Total. O 

quadro clínico incluiu taquicardia, taquipnéia e alteração mental evoluindo para coma. 

Houve melhora dos sintomas com o uso de molibdênio. Outras alterações descritas na 

deficiência são: cegueira noturna, escotomas centrais, aumenta de metionina plasmática e 

diminuição do ácido úrico sérico. 



 

Riscos de super dosagens 

 

- Há poucas informações sobre a toxicidade do molibdênio em humanos. Os 

compostos de molibdênio parecem ser pouco tóxicos para os humanos.  

- O molibdênio consumido em excesso (10 a 15mg/dia), pode levar a inchaço e dores 

nas juntas (semelhantes à gota), devido à produção elevada de ácido úrico, portanto, deve 

haver atenção com pacientes com gota e em tratamento de diálise, já que apresentam 

comprometimento de excreção com possível acumulo do mineral.  

 

 

 VITAMINA A 

 

Principais Características: 

 

- Foi denominada  Retinol devido sua ação na retina dos olhos. 

- É lipossolúvel, ou seja, é solúvel em meio gorduroso. 

- É considerada como fator essencial do crescimento. 

- Pode ser encontrada na natureza sob duas formas: pré-formada (retinol, retinal, 

ácido retinóico) ou como provitamina (carotenos). 

- Trans retinol é a forma mais ativa. 

- É absorvida no intestino. 

- É armazenada no fígado e tecido adiposo, por isso quando há um déficit demora 

muito para apresentar sintomas de deficiência e por apresentarem deposito tecidual, podem 

apresentar hipervitaminose. 

- Do retinol absorvido, 80 a 90% são depositados no fígado na forma de éster retinol. 

É liberada de acordo com as necessidades, sofre hidrolise e passa a circulação como retinol 

livre e depois é transportada por uma proteína. O retinol é mobilizado do fígado, por uma 

enzima dependente de zinco e proteínas. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Atua na visão e na integridade da fotorecepção (É um dos componentes formadores 

da RODOPSINA e da IODOPSINA – pigmentos essenciais à visão) 

- Atua no crescimento, na diferenciação celular, na integridade estrutural das 

membranas e na integridade funcional dos epitélios (Na presença de Vitamina A as células 

basais se diferenciam formando um epitélio espesso e na ausência de Vitamina A as células 

não se diferenciam e se queratinizam rapidamente e passam a descamar) 



- Atua na reprodução e participa na diferenciação de células reprodutivas/ 

espermatogênese (Controla a síntese protéica e as mitoses celulares) 

- Atua no crescimento e desenvolvimento do esqueleto e partes moles (a Vitamina A 

age estimulando os osteoclastos, excitando a renovação do osso, de modo que na sua 

deficiência predomina a ação dos fibroblastos, podendo haver deformação do osso) 

- Atua sobre os dentes (contribui na formação do esmalte) 

- Atua na barreira contra infecção (o acido retinóico é necessário para a 

diferenciação das células basais em células epiteliais secretoras de muco e também 

participa da síntese de linfócitos T) 

- Atua no sistema gastrointestinal (é importante para produção de muco da parede 

gastrintestinal) 

- Possui ação preventiva no desenvolvimento de tumores de bexiga, mama, estomago 

e pele (estudo em animais) – papel anticancerígeno 

- Possui ação antioxidante (atua promovendo a remoção de radicais livres) 

 

Biodisponibilidade 

 

- Em condições normais, cerca de 70 a 90% do retinol da dieta são absorvidos e, 

mesmo em altas doses essa absorção ainda se mantém elevada. Entretanto, a vitamina A pré-

formada bem como os carotenóides, são substâncias lipossolúveis e, portanto, dependem da 

ingestão concomitante de lipídeos para que sejam adequadamente absorvidos. 

- O retinol livre, em concentrações fisiológicas, é absorvido via difusão facilitada por 

transportador ainda não identificado, porém, em concentrações farmacológicas, é absorvido 

por difusão simples. 

- A absorção de carotenóides é similar à dos lipídeos. Portanto, o segundo passo no 

processo da absorção e, consequentemente, da biodisponibilidade dos carotenóides, envolve 

a incorporação e a liberação destes junto às micelas. Por sua vez, a formação destas e 

dependente da presença de lipídeos no intestino. 

- As margarinas enriquecidas com esteróis e a suplementação com pectina alimentar 

também reduzem a absorção de beta caroteno. A fibra alimentar presente em vegetais é 

outro interferente da biodisponibilidade de carotenóides e vitamina A, pela sua interação 

com sais biliares e lipídeos, resultando em maior excreção fecal de ácidos biliares, 

diminuindo, assim, a absorção de lipídios e substâncias lipossolúveis como carotenóides e o 

colesterol. 

- O consumo de etanol resulta na depleção da vitamina A hepática em animais e 

humanos. Considerando que ambos, retinol e etanol são alcoóis, há um potencial para a 

sobreposição das vias metabólicas destes dois compostos e para a competição por enzimas 

similares. 

 



Possíveis interações 

 

- Drogas como colestiramina, colestipol, neomicina e óleo mineral que seqüestram o 

ácido biliar, podendo reduzir a absorção da vitamina A. 

- Doses elevadas de vitamina A (maiores que 10.000Ul) mostram aumento da 

efetividade dos anticoagulantes. 

- Há evidencias de alguns trabalhos científicos que medicamentos que reduzem a 

absorção de gordura, também reduzam a absorção de vitamina, já que a mesma depende de 

lipídeos para ser absorvida. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Ferro: Há sugestão de que a deficiência em Vitamina A prejudica a mobilização do 

ferro dos estoques e que a suplementação de Vitamina A aumenta a concentração de 

hemoglobina. 

- Zinco: Zinco é essencial na síntese de RBP, uma enzima que mobiliza vitamina A 

do fígado para a circulação. O Zinco também pode influenciar na conversão de beta caroteno 

em vitamina A por meio da retinal redutase, outra enzima dependente deste mineral. Outra 

questão importante observada é que o zinco tem participação na síntese de rodopsina, 

pigmento fundamental à visão 

 

Evidências científicas quanto à eficiência da suplementação 

 

- Alguns estudos demonstraram vantagens com relação à suplementação de vitamina 

A especialmente em crianças com quadros de diarréia, sarampo, infecções respiratórias.  

Outros estudos também têm apontado para um papel protetor da suplementação de vitamina 

A em relação à mortalidade em crianças com AIDS.  

- Há evidências de que a suplementação de vitamina A em crianças esteja associada 

com redução em torno de 23% a 30% na mortalidade geral de crianças com idade entre seis 

meses a cinco anos.  

- Na suplementação de vitamina A em crianças que possuem bócio, devido à 

deficiência de vitamina A e iodo, foi observado que aumentou os níveis séricos de retinol e 

reduziu o excesso de TSH, reduzindo o risco de bócio e suas conseqüências 

- Na gestação a suplementação de vitamina A é indicada para elevar os níveis de 

vitamina no leite materno e nos recém nascidos, e assim reduzir a mortalidade dos mesmos 

em 22%. 

- A suplementação de vitamina A e outros antioxidantes em indivíduos com câncer 

observou que, diminuiu o risco de mortalidade, principalmente do câncer cólon-retal e a 

resposta tumoral e diminui a toxicidade durante a quimioterapia. 



 

Riscos de super dosagens 

 

- Verifica-se que há um mecanismo catabólico que permite a excreção do excesso de 

retinol. Porém, com ingestões muito altas, esse sistema se satura, o que pode ser um dos 

aspectos da toxicidade do retinol, desde que não haja mais capacidade para seu catabolismo 

e excreção. Os ésteres de retinila armazenados nas células estrelares do fígado são 

vagarosamente liberados para as células do parênquima para o catabolismo, e o retinol têm 

efeito tóxico crônico considerável.  

 

 

 VITAMINA C 

 

Principais Características 

 

- Ficou conhecida pela sua deficiência mais comum, o escorbuto. 

- Recebe nomenclaturas como: acido ascórbico, acido desidroascorbico ou vitamina 

anti-escoburto. 

- Ambas as formas são ativas metabolicamente no organismo: ascorbato e 

deidroascorbico. 

- É hidrossolúvel, ou seja, solúvel em meio aquoso. 

- É absorvida no intestino delgado e atua na corrente sanguínea, atingindo 

concentrações maiores no córtex supra-renal, hipófise e no pâncreas. 

- A vitamina C não é armazenada no organismo, portanto é necessário seu consumo 

periódico e se consumida em excesso logo é excretada pela urina. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Ação antioxidante no organismo (atua na eliminação dos radicais livres ou na 

conservação de alimentos industrializados) 

- Atua como co-fator ou co-substrato para a síntese de varias enzimas 

- Atua na biosíntese do colágeno, essencial para processos de cicatrização (pela 

hidroxilação da prolina e lisina) 

- Atua na biossintese de carnitina, utilizada para síntese de ATP 

- Ação na saúde bucal (evitando o aumentando da permeabilidade do sulco gengival 

facilitando a entrada de substâncias nocivas e causando processo inflamatório) 

- Atua nos vasos sanguíneos (é necessária para formação de glicosaminoglicanos 

que atuam como constituintes da parede dos vasos) 



- Ação na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (ação na conversão de 

colesterol em ácidos biliares) 

- Participa do sistema imunológico (aumenta níveis de IgA, IgM, fração C3 do 

complemento e interferon estimulando a fagocitose) 

 

Biodisponibilidade 

 

- A absorção da vitamina C ocorre por processo ativo dependente de sódio na 

membrana da borda em escova na mucosa intestinal, mas também pode ser absorvida pela 

mucosa bucal mediado por carreadores. 

- A absorção da vitamina C é em torno de 80 a 90% do total ingerido por alimentos 

fontes, sendo assim se consumida a mais que o recomendado seu excesso não absorvido 

serve como substrato para bactérias intestinais. 

- Quando em baixas concentrações no organismo a vitamina C é absorvida de forma 

rápida e eficaz, aumentando a biodisponibilidade no organismo e sendo transportada por 

carreadores. Porém, esse mecanismo torna-se saturado quando a concentração de vitamina C 

aumenta na mucosa e isso pode explicar o fato que a absorção diminui com o aumento de 

ingestão.  

 

Possíveis interações 

 

- É importante mencionar que a vitamina C pode ter interação com algumas drogas 

como antibióticos tetraciclina, contraceptivos orais, aspirinas entre outras, pode ocorrendo 

nestes casos haver depleção da vitamina 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Na ingestão elevada de vitamina C pode haver depleção de cobre, por diminuir a 

absorção intestinal e a absorção excessiva do ferro. 

 

Evidências científicas quanto à eficiência da suplementação 

 

- Comparando as duas formas de administração da vitamina C é importante salientar 

que não há diferença entre a forma sintética e natural, quanto à biodisponibilidade. 

- A capacidade antioxidante da vitamina C é resultado do seu alto poder redutor, 

capaz de fornecer íons hidrogênio e elétrons, seja atuando diretamente sobre as espécies 

reativas de oxigênio, seja regenerando outros compostos de caráter antioxidante presentes na 

célula, como vitamina E e GSH. Existem evidências de que a vitamina C intracelular pode 



doar elétrons a uma enzima oxiredutase de membrana, revelando que seu potencial 

antioxidante pode proteger também a membrana plasmática.  

- Durante o processo de destoxificação hepática, ocorre a metabolização de toxinas, 

gerando radicais livres que precisam ser neutralizadas pelos antioxidantes, no caso da 

deficiência de Vitamina C, pode ocorrer contaminação por metais pesados e por drogas 

- Alguns estudos demonstram que a suplementação de vitamina C pode contribuir 

para melhorar as funções do sistema imunológico nas células natural killer, antimicrobianas, 

aumento na proliferação dos linfócitos e na atividade de hipersensibilidade, assim na 

deficiência de vitamina C, há baixa resistência imunológica.  

- Estudos na prevenção do câncer têm demonstrado que a suplementação de vitamina 

C contribuiu para a melhora na fase terminal da doença, isso por causa da ação do ácido 

deidroascorbico com a homocisteína, que produz uma substancia tóxica capaz de promover 

a morte das células cancerosas.  

- A suplementação de vitamina C em pacientes que possuem anemia tem 

demonstrado resultados positivos, pois na deficiência de vitamina C, a biodisponibilidade do 

ferro, a absorção e o armazenamento diminuem, ocasionando a depleção dos estoques de 

ferro pela ferritina. Mas também é importante salientar que a vitamina C associada com 

vitamina E, ácido fólico, cobre e zinco, aumentou a biodisponibilidade do ferro, 

evidenciando a importância da suplementação associada de vitaminas. 

- Nas doenças cardiovasculares seu principal efeito na suplementação esta ligada a 

associação de vitamina C e vitamina E pela atividade antioxidante de ambas, assim 

prevenindo a formação de LDL-oxidada e neutralizando seus efeitos prejudiciais nos vasos; 

a manutenção do oxido nítrico, esse responsável pela estimulação do relaxamento vascular 

permitindo o bom fluxo sanguíneo (a vitamina C protege a síntese de NO); na síntese de 

colágeno, pois na deficiência de vitamina C prejudica a produção de colágeno aumentando o 

risco da formação de placas aterosclerótica nos vasos.  

- A vitamina C é essencial para formação óssea, pois estimula síntese de colágeno, 

por isso estudos verificaram que a suplementação de 100mg a 500mg/dia, pode auxiliar na 

prevenção de redução da densidade óssea, mantém a função dos osteoblastos e melhorando a 

biodisponibilidade do cálcio, evitando fraturas e osteoporose, principalmente em mulheres 

na menopausa que fazem reposição hormonal. 

- Em indivíduos fumantes a suplementação de vitamina C é essencial, pois nestes 

indivíduos há contaminação por metais pesados (Cádmio), aumento de estresse oxidativo, e 

consequentemente maior utilização do sistema imunológico para inativação dos processos 

inflamatórios e do NF-kappaB. 

 

Riscos de super dosagens 

 



- As evidencias de toxicidade da vitamina C ainda não foram descritas, mas doses 

superiores a 3g/dia podem causar desconfortos gastrointestinais, diarréia osmótica, excreção 

de oxalato e formação de cálculos renais (em indivíduos com predisposição) ou doses de 

500mg/dia podem interferir na absorção de vitamina B1. Portanto, pessoas com histórico de 

gota, pedras nos rins ou doenças renais não devem tomar mais que 1g/dia sob 

acompanhamento. Além disso, pode apresentar efeitos pró-inflamatórios. 

 

 

 NIACINA (Vitamina B3) 

 

Principais Características 

 

- É uma vitamina hidrossolúvel.  

- A deficiência de niacina é denominada pelagra. A pelagra é caracterizada por 

dermatites, estomatites, diarréias e, no sistema nervoso central (SNC): cefaléia, depressão e 

lapsos de memória. Porém, vale destacar que alguns autores mencionam que a pelagra deve 

ser considerada como decorrência de niacina e triptofano. 

- O aminoácido triptofano é precursor da niacina, porém esta reação é dependente de 

vitaminas B1, B2, B6, ferro, cobre e de bactérias intestinais. 

- A nicotinamida funciona no organismo após a sua conversão em nicotinamida- 

adenina-dinucleotídeo (NAD) ou nicotinamida-adenina-dinucleotídeos fosfato (NADP). 

NAD e NADP podem estar na forma oxidada ou reduzida e atuam no fornecimento de 

energia para a célula por meio de ações de oxido-redução e metabolismo de carboidratos. 

 - A utilização de NAD ocorre no metabolismo gerador de energia, mas também em 

resposta ao dano oxidativo do DNA. Tem também papel indispensável nas reações de oxido-

redução envolvido no catabolismo glicose, ácidos graxos, aminoácidos e cetonas corporais. 

- Participa no funcionamento apropriado de mais de 200 enzimas metabólicas, 

portanto atua em uma ampla gama de processos orgânicos, inclusive síntese de hormônios e  

de células sanguíneas. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Produção de energia (A niacina participa de reações de oxido-redução no ciclo de 

Krebs e portanto, está envolvida na produção de energia a partir de carboidratos). 

- Ação antioxidante e enzimática (A niacina inibe a formação de radicais livres e 

age prevenindo a depleção de NAD, durante o reparo de DNA, além disso participa da 

fosforilação de reações, como a glutationa peroxidase, potente enzima antioxidante). 



- Ação antiinflamatória (A niacina participa de reações de quimiotaxia dos 

neutrófilos e reduz a indução de óxido nítrico sintase mediada por citocinas nas células, 

diminuindo a inflamação). 

- Ação na redução das Dislipidemias e na proteção cardiovascular (A niacina reduz 

LDL-colesterol e triglicerídeos e aumenta HDL-colesterol – quando em doses elevadas –

além de reduzir a taxa de recorrência de ataques cardíacos). 

- Prevenção do Diabetes tipo I (Demonstra ação na prevenção da destruição das 

células beta pancreáticas após exposição a espécies reativas de oxigênio e ainda atua em 

conjunto ao cromo na melhoria da tolerância a glicose). 

- Ação na remissão da Artrite (A niacinamida é um nutriente essencial para terapia 

da artrite, devido a redução de citocinas inflamatórias). 

- Ação no tratamento de distúrbios psiquiátricos e esquizofrenia (Um estudo 

demonstrou que a niacinamida produziu um efeito anti-ansiedade equivalente a um 

benzodiazepínico, atuando como um estimulante para receptores GABA). 

 

Biodisponibilidade 

 

- As nicotinamida nucleotídeos presentes no lúmen intestinal não são absorvidas 

como tal, sofrem hidrólise para nicotinamida livre. Tanto o ácido nicotínico quanto a 

nicotinamida são absorvidos no intestino delgado por um processo dependente de sódio, 

saturável. Em concentrações muito altas, não fisiológicas, pode ocorrer também uma 

absorção significante por difusão passiva.  

- Indivíduos que possuem uma mucosa intestinal com problemas ocorrerão 

dificuldades captação de B3 intestinal, já que as bactérias intestinais possuem alta atividade 

de aminase da nicotinamida. 

 

Possíveis Interações 

 

- Algumas drogas como izoniazida, antibióticos e medicamentos que contém 

estrógeno podem depletar a niacina. 

- Drogas antiepilépticas como o Diazepan, podem ter seu efeito anticonvulsivante 

potencializado. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Para garantir bons efeitos da vitamina B3 na forma de suplementação, esta deve ser 

administrada juntamente com outras vitaminas do complexo B, já que apresentam um 

envolvimento em diversas atividades bioquímicas. 

 



  

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- A niacina foi estudada por seus efeitos benéficos cardíacos em numerosos ensaios 

clínicos. As determinações cardiovasculares primárias, como os níveis de colesterol e de 

triglicérides, os infartos do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais (AVC), são todas 

significativamente reduzidas pela terapia com niacina (algumas vezes de forma isolada e 

outras vezes associada à outras substâncias). 

- Em alguns ensaios clínicos, constatou-se que o ácido nicotínico consistentemente 

reduz os níveis séricos de colesterol total e LDL – colesterol em aproximadamente 15 a 20% 

e os triglicérides em 10 a 25%, enquanto os níveis de HDL – colesterol aumentaram 15 a 

25%. Porém as doses utilizadas são muito altas, aumentando o risco de danos ao organismo. 

- Niacinamida ou nicotinamida, é o ativo amido biologicamente ativo da vitamina 

B3. Além de sua atividade antioxidante, também se demonstrou ter ação antiinflamatória, 

despigmentante e propriedades imunomoduladoras. O uso da niacinamida mostrou melhorar 

a textura e o tom da pele, redução de linhas finas, rugas e hiperpigmentação(60). A 

niacinamida tópica é bem tolerada e pode ser achada em vários produtos comercializados 

para os cuidados com a pele. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Um estudo mencionou que os principais efeitos colaterais da niacina ocorrem 

quando são usadas megadoses (≥ 1 g/dia). São observados sintomas como: desconforto 

abdominal, náuseas, flatulência e vômitos, vasodilatação (que causa cefaléia, ardência, 

comichão, ruborização facial, fadiga, problemas gastrointestinais, hepatopatia) e, 

possivelmente, redução na tolerância à glicose. Também são descritas, em alguns pacientes, 

alterações degenerativas no músculo quando a niacina é usada em combinação com estatina. 

O tratamento prolongado com alta dosagem de ácido niacínico poderia agravar o quadro de 

hiperuricemia (aumento do ácido úrico plasmático).  

- O uso concomitante da niacina com radioterapia provoca náusea, vômito e 

disfunção renal e, portanto, é importante monitorar o paciente, sobretudo, aquele com 

disfunção renal acentuada. 

 

 

 ZINCO 

 

Principais Características 

 

- Componente vital para síntese e atividade de mais de trezentas enzimas. 



- Participa da síntese de degradação de: carboidratos, proteínas, lipídeos e ácidos 

nucléicos. 

- Desempenha papel importante na regulação da expressão gênica. 

- Sua função no organismo é subdividida em três categorias: estrutural, enzimática e 

reguladora 

- Está presente na alimentação na forma orgânica (proteínas e fitatos) ou na forma de 

sais inorgânicos (suplementos ou alimentos fortificados). 

- O zinco no organismo é controlado pela absorção gastrointestinal, captação e 

distribuição, assim como sua excreção pela pele e rins e fezes, no qual é regulado por um 

mecanismo homeostático. 

- Após ser absorvido é transportado para o fígado, para então ser ligado a albumina 

ou outra proteína, exerce sua função em tecidos.  

.- Importante salientar que a presença de glicose consumida concomitante aumenta a 

absorção do mineral, a qual ocorre principalmente na parte proximal do intestino delgado 

por difusão passiva ou transporte de proteínas. 

- Em algumas situações como exercício físico intenso ou temperaturas ambientais 

elevadas podem aumentar a excreção de zinco através do suor. 

- Em situações onde o consumo de zinco diário é aumentado, é metabolizado e 

excretado pela urina, mas a forma mais comum é pelas fezes. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Estrutural: 

 Regulação gênica (reforçando os fatores de transcrição do DNA) 

 Ação antioxidante (responsável pela destruição do radical superoxido) 

  Ação nos receptores de vitamina D e acido retinóico (através da expressão gênica) 

- Enzimática: 

 Ação na atividade catalítica de muitas enzimas (através receptores de elétrons) 

 Age no sistema imunológico e cicatrização para síntese e ação de linfócitos T e 

fibroblastos  

- Reguladora: 

 Essencial na atividade cognitiva e memória (age na apoptose e regula a atividade da 

proteína c - quinase) 

 É essencial para ação da insulina, hormônios do timo, tireóide, supra – renal e 

testículos 

 Age na modulação da prolactina, replicação do DNA, e síntese de proteínas  

 

- age como regulador da insulina (sendo ele um importante componente da síntese da 

mesma) 



- age na prevenção de hipotireoidismo (na conversão de tiroxina para triidotironina) 

- auxilia o pâncreas (na sua função digestiva) 

- age no sistema reprodutor (é responsável pela maturação de esperma, ovulação e 

fertilização) 

 

Biodisponibilidade 

 

- A biodisponibilidade do Zinco é controlada por fatores ambientais e fisiológicos, 

portanto mesmo com a ingestão diária adequada pode ocorrer sua deficiência se a 

biodisponibilidade do Zinco na dieta estiver baixa. 

- Pode ser que uma das causas de sua deficiência seja a baixa biodisponibilidade, 

pois há vários alimentos que possuem componentes que podem interferir na absorção do 

zinco. 

 

Possíveis Interações 

 

- Pode haver depleção do zinco sérico quando há o uso de: contraceptivos orais, 

diuréticos de alça e tiazidas, antagonistas de receptores H2, D-penicilina, etambutol e 

zidovulina (AZT). 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Cálcio: Doses de 600 mg de cálcio diminuem a biodisponibilidade de zinco em 

50% 

- Fitatos: Estes por sua vez diminuem a absorção de zinco quando formam 

complexos no intestino entre fitato e zinco, isso ocorre na presença de cereais integrais, 

leguminosa e formulas infantis à base de soja, bem como a presença de cálcio na dieta, mas 

quando há o consumo de uma determinada proteína na dieta isso pode aumentar a 

disponibilidade deste mineral, mesmo na presença de fitatos. 

- Ferro: A interação entre o zinco e o ferro pode acontecer tanto nos seus excessos, 

quanto na falta, por isso é importante manter a homeostase, pois os dois minerais são 

quimicamente parecidos e podem competir no mesmo local de absorção. 

- Cobre: Entre esses minerais parece haver um mecanismo de antagonismo, pois altas 

concentrações de zinco induzem à síntese de metalotioneína que quando ligada ao Cobre há 

o acumulo nos enterócitos, impedindo sua transferência ao plasma, causando aparentemente 

deficiência deste mineral. 

- Cádmio: Na presença deste metal pesado, há uma ligação com o zinco formando 

um complexo no trato gastrointestinal e desta forma ambos são excretados. Por isso, 

ambientes poluídos e hábito de fumar, aumentam a necessidade de ingestão de zinco. 



- Vitamina A: Há dois fatores relevantes a serem descritos, o primeiro seria que o 

Zinco funciona como co-fator para síntese da proteína ligadora de retinol e a segunda 

acontece por reação de oxido/redução entre a vitamina A e Zinco que ocorre no intestino, 

fígado, testículos e na retina, na deficiência de ambos, dificultando a iniciação do ciclo 

visual noturno que é necessário para adaptação no escuro. 

- Proteína: Aumenta a biodisponibilidade por formação de complexo prevenindo que 

o Zn não seja absorvido 

 

Evidências científicas quanto à eficiência da suplementação 

 

- No sistema imune, o zinco tem papel na supressão da fosforilação da proteína que 

seqüestram NF-kappaB no citoplasma (processos inflamatórios), bem como nas reações de 

hipersensibilidade, na resposta dos linfócitos T, atividade das células natural killer, sua 

deficiência, portanto, atinge os mecanismos de defesa do corpo, por possuir propriedades 

antiinflamatória e antioxidante. 

- Na artrite reumatóide, em estudo com pacientes com artrite, demonstrou diminuição 

no inchaço, na rigidez de mãos, na maior duração de exercícios físicos leves, e qualidade de 

vida dos mesmos 

- Em pacientes com câncer de intestino, obtiveram resultados positivos com a 

suplementação de 21mg/dia de zinco e 200mg/dia de selênio. 

- No sistema reprodutor é mais importante mencionar que o zinco auxilia na 

produção de esperma e desenvolvimento fetal e da criança, a suplementação é essencial, pois 

sua deficiência pode refletir no desenvolvimento cognitivo, motor e na massa óssea, retardo 

na maturação sexual, impotência. 

- Em gestantes a suplementação do zinco é importante para tratamento de acne, 

constipação intestinal, alteração do humor, queda de cabelo, os quais normalmente são 

causados pelo excesso da suplementação de ácido fólico (5mg), sendo este mais utilizado 

para a prevenção da espinha bífida. 

- No trato gastrintestinal o zinco é importante para a produção de ácido clorídrico 

estomacal, apresentando quadros de hipocloridria ou acloridria na sua deficiência, além de 

prejudicar no paladar e causar outras desordens intestinais. 

- Há estudos que evidenciam que nos distúrbios tireoidianos a suplementação de 

zinco e selênio poderia aumentar a atividade de T3 (deiodinases I e II) e normalizar as 

concentrações de TSH. 

- O zinco age como um estimulador de formação óssea e aumenta a atividade e 

vitamina D, evitando assim a osteoporose, portanto a suplementação é importante nos casos 

de deficiência e para a manutenção de massa óssea. 

- Em um estudo foi observado a diminuição do colesterol total, triglicerídeos e HDL 

- colesterol, considerando doses de 100mg/dia, e a redução da hemoglobina glicosilada com 



doses de 30mg, verificando sua importância na prevenção do diabetes mellitus e doenças 

cardiovasculares. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Uma das maiores evidências da sua toxicidade é a de que os altos níveis de Zinco 

podem levar a deficiência de Cobre, causando diarréia, vertigem, sonolência, vomito, perda 

de coordenação do músculo e letargia. 

 

 

 ÁCIDO PANTOTÊNICO (Vitamina B5) 

 

Principais Características 

 

- Não é produzida no organismo, sendo considerada portanto essencial. 

- Atua na produção de hormônios, neurotransmissores, no metabolismo de 

carboidratos, proteínas e gorduras, além de outras rotas metabólicas. 

- A deficiência pode levar a depressão, estafa e insônia. 

- A necessidade de vitamina B5 é maior durante a gestação e a lactação. 

- Desempenha papel importante no funcionamento das glândulas suprarenais. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- No metabolismo energético o acido pantotênico participa na forma de coenzima A 

no Ciclo de Krebs para reação de formação de energia. 

- A vitamina B5 esta envolvida na produção de neurotransmissores, na síntese de 

acetilcolina, treonina e mielina, sua deficiência podem causar desordens neuromotoras. 

- Diabetes e resistência a insulina (Há relatos que a vitamina B5 contribui para 

manter níveis de tolerância à glicose normal e diminuição na sensibilidade a insulina). 

- Dislipidemias, mecanismo de ação da vitamina B5 é diminuir os níveis de 

triglicerídeos e LDL, enquanto aumenta o HDL, parece que a vitamina B5 auxilia na 

diminuição dos lipídeos sanguíneos em pacientes diabéticos sem interferir no controle 

glicêmico. 

- Efeito antioxidante (A vitamina B5 participa da neutralização de espécies reativas 

oxigênio no período de iniciação do tumor, tendo efeito antitumoral). 

- Efeito anti-estresse a síntese de hormônio esteróide e adequado funcionamento da 

glândula adrenal. 

 

Biodisponibilidade 



 

- A absorção do acido pantotênico ocorre por difusão simples no intestino delgado, 

mas absorção do acido pantotênico também ocorre em outros órgãos como coração, 

músculos e fígado por mecanismo dependente de sódio. 

 - A vitamina B5 é convertida em coenzima a que participa de fosforilação no Ciclo 

de Krebs para liberação de energia a partir de carboidratos e lipídeos. 

- Quanto a biodisponibilidade é dependente da mucosa intestinal, pois se há disbiose 

intestinal há maior dificuldade de absorção da vitamina pelo menor sitio de absorção. 

 

Potentes Interações 

 

- Drogas que utilizam acetil-CoA como sulfonamidas, causam diminuição de 

biodisponibilidade de vitamina B5.  

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Não há relatos de interação com outros nutrientes e como as demais, deve ser 

suplementada em conjunto com as outras vitaminas do complexo B. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- O papel da vitamina B5 no metabolismo está relacionado à sobrevivência das 

células. Dietas ricas em alimentos processados podem levar a carência desta vitamina, pois 

no processo de industrialização é eliminada sua atividade biológica. O uso intenso de 

antibióticos lesa as bactérias intestinais, que também produzem esta vitamina. A carência 

nutricional desta vitamina está caracterizada por fadiga, queimação na planta do pé, 

depressão, hipoglicemia, imunodeficiência e piora dos sintomas de alergia. 

- As deficiências de piridoxina (B6) e ácido pantotênico levam à redução da resposta 

antigênica, tanto humoral como celular. A falta conjunta destas duas vitaminas resultam em 

inibição quase completa da imunidade que é revertida com a suplementação das mesmas. 

- Dos fatores sistêmicos relacionados ao bruxismo, a deficiência nutricional, em 

especial de cálcio e ácido pantotênico (vitamina B5), foram apontados como possíveis 

causadres. Nos casos em que a deficiência nutricional é diagnosticada, o uso de 

suplementação com cálcio, ácido pantotênico ou magnésio deve ser indicado, embora haja 

poucas evidências disponíveis sobre a dosagem ideal. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Altas ingestões podem ocasionar a diarréia. 



 

 COBALAMINA (Vitamina B12)   

 

Principais Características 

 

- A vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel, considerada a maior e mais 

complexa de todas as vitaminas. Sua nomenclatura deve-se à presença do elemento traço 

essencial, cobalto, que também é responsável pela coloração vermelha. 

- Pode estar ligada a diversos compostos e assim receber diversos nomes, tais como: 

metilcobalamina,  hidroxicobalamina, cianocobalamina, entre outros. 

- A vitamina B12 é sintetizada apenas por microorganismos, está presente em tecidos 

animais e é estocada no fígado na forma de adenosilcobalamina. 

 - A vitamina B12 participa do metabolismo dos lipídeos, da síntese de DNA e de 

reações de metilação do organismo.  

- A deficiência de vitamina B12 leva à anemia megaloblástica, neuropatia e ao 

aumento dos níveis de homocisteína. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Proteção contra o câncer (A vitamina B12 também participa da síntese e reparo 

DNA, protegendo assim danos no cromossomo. 

- Proteção cerebral e melhora da função cognitiva (Níveis elevados de homocisteína 

estão relacionados a alterações cerebrais). 

- Controle dos níveis de homocisteína e proteção contra doenças cardiovasculares (A 

vitamina B12 tem papel importante no metabolismo da homocisteína, evitando que seus 

níveis se elevem, assim protege o organismo contra estresse oxidativo, inflamação, efeito 

coagulante, entre outros). 

- Proteção contra defeitos no tubo neural (Níveis adequados de vitamina B12 também 

podem ser necessários na perfeita formação do tubo neural). 

- Proteção contra complicações relacionadas ao Diabetes (Níveis aumentados de 

homocisteína estão associados à neuropatia diabética. A vitamina B12 parece também 

melhorar  a resistência a insulina).  

- Prevenção contra osteoporose (Níveis elevados de homocisteína aumentam o risco 

de osteoporose). 

- Prevenção da anemia perniciosa (Esta doença auto-imune é ocasionada pela perda 

da função das células gástricas que secretam ácido clorídrico e do fator intrínseco, 

diminuindo a absorção da vitamina B12 e gerando anemia megaloblástica ou perniciosa, 

esta é relacionada apenas ao fator intrínseco) 

 



 

Biodisponibilidade 

 

- A absorção de vitamina B12 envolve processos bioquímicos complexos no próprio 

trato gastrointestinal: após a liberação da vitamina B12, ela se liga a uma a um fator 

intrínseco e é absorvido no íleo. 

- A biodisponibilidade da vitamina B12 depende do sistema de absorção 

gastrintestinal. 

 

Possíveis Interações 

 

- Drogas como: biguanidas (metformina), anticoncepcionais orais, tetraciclinas, 

antiácidos (inibidores da bomba de prótons e antagonistas de receptor de H2), álcool,  

colchicina, fenitoína, medicações de liberação lenta de potássio-cloreto, causam depleção da 

vitamina B12 no organismo. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Não há relatos de interação com outras vitaminas, apenas é indicado o consumo 

com outras vitaminas do complexo B, já que estas atuam em conjunto. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- A suplementação de ácido fólico e vitaminas B6 e B12, tem se mostrado eficiente 

em reduzir os valores de homocisteína plasmática a níveis não-significantes para risco de 

doença arterial.  

- Um estudo demonstrou que indivíduos vegetarianos ingerem freqüentemente 

grandes quantidades de carboidratos, fibras dietéticas, magnésio, potássio, folato, 

antioxidantes e fitoquímicos, porém, é necessária maior atenção no que diz respeito à 

ingestão de cálcio, zinco, ferro e vitamina B12, especialmente porque a baixa ingestão de 

vitamina B12 pode levar ao quadro de hiper-homocisteinemia, aumentando o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

- O estado nutricional deficiente em ácido fólico, B12 e B6 (defeitos não genéticos) é 

a causa mais comum da hiper-homocisteinemia moderada. Assim, vale a pena estimular o 

consumo de alimentos fontes dessas vitaminas do complexo B, já que este constitui um 

método simples, eficaz e econômico na prevenção da hiper-homocisteinemia, contribuindo 

para a redução dos riscos de doenças vasculares. É importante destacar que outra forma de 

tratamento é a suplementação de ácido fólico, vitamina B12 e vitamina B6. 

  



 

Riscos de super dosagens 

 

- Não há relatos de sua toxicidade. 

 

 

 RIBOFLAVINA (Vitamina B2) 

 

Principais Características 

 

- É uma vitamina hidrossolúvel. 

- Atua como coenzima em diversos processos metabólicos no organismo, tais como a 

formação de hemácias e o funcionamento do sistema nervoso. 

- Está relacionada à produção de energia como parte da cadeia de transporte de 

elétrons que produz energia celular. 

- Tem papel essencial como co-fator no metabolismo gerador de energia. 

- É parte integrante da molécula FAD – Flavina Adenina Dinucleotídeo, e 

desempenha papel fundamental na conversão de alimento em energia (ATP). 

- Atua na remetilação da homocisteína, fator importante de risco cardiovascular. 

- É essencial para crescimento, desenvolvimento, reprodução, lactação, desempenho 

físico e bem estar. 

- A riboflavina pode ser sintetizada pelo intestino, quando se tem uma flora saudável. 

- Está relacionada à ingestão calórica, portanto, quanto mais alimento é consumido, 

mais riboflavina é necessária para dar suporte aos processos metabólicos que convertem 

alimentos em energia utilizável. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Atua na produção de energia – Metabolismo Energético (Tem papel fundamental na 

conversão de ATP em energia). 

- Desempenha atividade antioxidante (Faz parte da enzima glutationa redutase e 

desempenha importante papel antioxidante). 

-  Atua na prevenção e no tratamento da enxaqueca (A riboflavina demonstrou ser 

efetiva em pesquisas com pacientes portadores de enxaqueca). 

- Importante no exercício físico (O exercício físico aumenta necessidades de 

vitaminas, incluindo a riboflavina. Este aumento ocorre por diversos mecanismos, tais 

como: redução da absorção no intestino, adaptações bioquímicas, aumento do metabolismo 

entre outros). 



- Atua na prevenção da anemia (A deficiência de riboflavina interfere no 

metabolismo de ferro, contribuindo para a anemia). 

 - Atua na manutenção do Sistema Digestório (A riboflavina atua na manutenção da 

integridade da mucosa oral e do trato gastrointestinal). 

- Ação no tratamento do Mal de Parkinson (A suplementação de riboflavina junto a 

recomendação de exclusão total da ingestão de carne vermelha parece melhorar a 

capacidade motora dos pacientes. Além disso, a primeira anormalidade neuroquímica é a 

alteração na defesa antioxidante com depleção da glutationa). 

- Ação na proteção da visão (Devido a sua ação antioxidante e por ser fotossensível, 

a riboflavina desempenha papel importante sobre a saúde ocular, prevenindo sintomas 

como visão turva, coceira nos olhos, inflamações nos olhos, entre outros). 

- Ação sobre a tireóide (A riboflavina é importante para a formação de células 

vermelhas). 

 

Biodisponibilidade 

 

- Embora as bactérias intestinais possam sintetizar a riboflavina, e a excreção fecal 

da vitamina possa ser 5 ou 6 vezes maior que a ingestão, acreditava-se que essa riboflavina 

sintetizada no intestino praticamente não seria absorvida. 

- Grande parte da riboflavina absorvida é fosforilada na mucosa intestinal pela 

flavoquinase e entra na circulação sanguínea como riboflavina fosfato, embora isso não 

pareça ser essencial para a absorção da vitamina. 

 

Possíveis Interações 

 

- Algumas drogas podem interferir na biodisponibilidade da riboflavina levando à 

sua depleção, tais como: antidepressivos tricíclicos, anticoncepcionais, fenotiazinas.   

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Não há relatos, mas é desempenha melhor suas funções quando suplementadas 

junto com outras vitaminas do complexo B. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- Suplementos de riboflavina não demonstraram efeitos sobre a melhora do 

desempenho físico quando acrescidos á dieta com teores adequados da vitamina, 

confirmando que não é possível que a riboflavina melhore os níveis de energia em pessoas 

bem nutridas. 



- Estudos com casos de deficiência subclínica de riboflavina, a suplementação 

dietética diária de vitamina resultou em aumento da capacidade física de trabalho. 

- Em outras pesquisas, a adição de riboflavina a um tratamento para anemia, resultou 

em um aumento considerável de ferro plasmático circulante e das reservas deste mineral, 

quando comparado a suplementação isolada de ferro. 

- A recomendação de riboflavina está relacionada à ingestão protéica e energética. 

Para idosos e indivíduos que ingerem menos de 2000 kcal/dia é recomendado um mínimo 

de 1,2 mg/dia. 

 - A ingesta diária de 0,6mg de riboflavina (vitamina B2), resulta em modestas 

reduções na homocisteína . 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Não representa riscos à saúde por não haver relação de toxicidade. 

 

 

 PIRIDOXINA (Vitamina B6) 

 

Principais Características 

 

- É uma vitamina hidrossolúvel e está presente nas formas de: piridoxina, piridoxal, 

piridoxamina, piridoxal 5 fosfato, entre outra formas. 

- Age como co-fator de aproximadamente 70 sistemas enzimáticos, como no 

metabolismo de aminoácidos e proteínas. 

- Atua na conversão de glicogênio em glicose para fornecer energia ao tecido 

muscular. 

- A deficiência de vitamina B6 é muito rara, pois está presente na composição de 

vários alimentos e na fortificação dos mesmos, porém as perdas desta vitamina durante o 

processamento e cocção dos alimentos são altas. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Regulação do metabolismo de aminoácidos e produção de energia (participa da 

transaminação de aminoácidos e cetoácidos, para serem utilizados como combustível 

metabólico e na síntese de fosfolipídeos, e também promove clivagem do glicogênio do 

fígado e músculo). 

- Prevenção de Aterosclerose e Doenças Cardiovasculares (A vitamina B6 e outras 

duas vitaminas do complexo B - vitamina B12 e acido fólico - participam do metabolismo da 

homocisteína). 



- Produção de hemoglobina (atua como cofator de uma enzima importante para a 

produção da molécula heme). 

- Ação sobre o Sistema Nervoso Central (importante na síntese de GABA e outros 

neurotransmissores,melhorando sintomas de depressão, TPM, ansiedade, etc, além de ação 

no desenvolvimento cognitivo).  

- Ação benéfica em sintomas relacionados ao Autismo (Há evidências que o autismo 

aconteça em decorrência de alterações em enzimas dependentes de piridoxal 5 fosfato e 

enzimas relacionadas ao metabolismo de serotonina e dopamina). 

- Prevenção do Câncer de mama (A piridoxina tem efeito na modulação de 

hormônios esteróides, participa do metabolismo de carbonos e na manutenção do sistema 

imunológico). 

 

Biodisponibilidade 

 

- A absorção das vitaminas em geral tem um limite absortivo diária, parece que as 

vitaminas do complexo B em geral não há este limite diário, pois altas doses são bem 

absorvidas, a maior parte da vitamina B6 ingerida é absorvida e levada ao fígado para 

exercer seu papel no metabolismo. 

- Vale destacar que caso a flora intestinal esteja com problemas, a biodisponibilidade 

da vitamina B6 será prejudicada e a absorção será reduzida. 

 

Possíveis Interações 

 

- Drogas como diuréticos, anticoncepcionais, tetraciclinas, isoniazida, podem 

depletar a vitamina B6 do organismo. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- A suplementação de 25 mg/dia de piridoxina por dez dias é suficiente para reduzir 

os níveis de folato em 27%, porém sem haver redução de homocisteína. 

- O elevado consumo de proteínas pode reduzir os indicadores de status de 

piridoxina. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- Como a vitamina B6 também atua na síntese de prostaglandinas, existem alegações 

de que ela regularia a pressão arterial, a função cardíaca e os níveis de dor. 



- A vitamina B6 é recomendada para o tratamento da síndrome do túnel do carpo. 

Em alguns casos, os sintomas foram aliviados pela administração de doses acima de 100mg 

de vitamina B6. 

- Os suplementos de vitamina B6 , comercializados em associações com ácido fólico, 

exercem comprovadamente um efeito significativo na redução dos níveis plasmáticos de 

homocisteína (um metabólito de aminoácido ligado ao aumento do risco de aterosclerose). 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Não há relatos de toxicidade, porém quando ingerida em altas doses pode levar a 

neurotoxicidade e lesões na pele, além de formigamento nos pés e mãos e dificuldade de 

caminhar. 

- Indivíduos com insuficiência renal crônica em tratamento de nutrição parenteral e 

recebendo suplementação polivitamínica, podem apresentar neuropatia periférica e 

movimentos involuntários, devido à elevação dos níveis plasmáticos de piridoxina. 

 

 

 VITAMINA K 

 

Principais Características 

 

- É uma vitamina lipossolúvel necessária como uma coenzima durante a síntese de 

diversas proteínas envolvidas na coagulação sanguínea e na formação de ossos. 

- A vitamina K refere-se a três substâncias conhecidas por quinonas: filoquinonas 

(K1 - plantas verdes); menaquinona (K2 - sintetizada pelas bactérias intestinais) e 

menadiona (K3 – produzida sinteticamente). 

- Em geral não ocorre carência devido à produção pelas bactérias intestinais. 

Contudo, devido ao grande número de doenças intestinais(ex: disbiose intestinal) e uso 

abusivo de antibióticos, pode haver uma produção inadequada desta vitamina. Além disso, a 

má absorção de gorduras também pode resultar na baixa absorção vinda de fontes 

alimentares. 

- As concentrações de vitamina K(filoquinona) no plasma são muito mais baixas do 

que as de outras vitaminas lipossolúveis(vitamina D, vitamina A  e vitamina E). 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Participação na coagulação sanguínea (A vitamina K está envolvida na coagulação 

sanguínea, via síntese de protombina, já que é co-fator enzimático, importante para a 



síntese do ácido gama carboxiglutâmico - GLA, aminoácido presente nos fatores de 

coagulação sanguínea, como a própria protombina).  

- Ação na saúde cardiovascular e prevenção da Aterosclerose (Atua como co-fator na 

síntese de GLA, evitando a calcificação das artérias). 

- Ação na saúde óssea/Prevenção da Osteoporose (Atua na integridade óssea e em 

sua formação normal, devido sua capacidade de atração do cálcio para os ossos e de sua  

participação como co-fator na produção  de osteocalcina). 

- Ação contra o desenvolvimento do Câncer (Sugere-se que a vitamina K tem efeito 

citotóxico e de inibição do crescimento tumoral, devido ao estresse oxidativo e formação de 

radicais livres promovidos pela vitamina K). 

 

Biodisponibilidade 

 

-  A vitamina K é melhor absorvida na presença de lipídios na dieta.  

- A biodisponibilidade da vitamina K é menor do que se imagina e depende da forma 

pela qual a vitamina é consumida. A vitamina K proveniente da dieta, filoquinonas (plantas) 

e menaquinonas (alimentos de origem animal) estão mais relacionadas à biodisponibilidade 

do que a vitamina K produzida pelas bactérias intestinais, devido à dificuldade de avaliação 

deste parâmetro, porém há indícios de que as menaquinonas sintetizadas na flora intestinal 

também apresentam baixa biodisponibilidade.  

- As filoquinonas são mais biodisponíveis que as menaquinonas, chegando a 20%, já 

na forma de suplemento a biodisponibilidade pode chegar a 80%. 

 

Possíveis Interações 

 

- Algumas drogas podem causar depleção da vitamina K no organismo, são elas: 

Colestiramina, anticonvulsivantes, antibióticos, anticoagulantes, aspirina e salicilatos e óleo 

mineral. 

- Vale ressaltar que, indivíduos em tratamento com antiocoagulantes devem 

monitorar a ingestão de vitamina K, pois esta pode influenciar na eficácia da medicação. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- A ingestão elevada de vitamina A e E podem diminuir a absorção de vitamina K, 

pois estes são antagonistas. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 



- Um estudo demonstrou que as concentrações séricas elevadas de osteocalcina não 

carboxilada e baixas de vitamina K estão associadas à densidade mineral óssea mais baixa e 

ao risco aumentado de fratura de quadril.  As mulheres que ingerem maiores doses de 

vitamina K correm menos risco de fraturas no quadril (30% menos), do que mulheres que 

ingerem baixas doses (menos de 70 mcg/dia) 

- Outro estudo concluiu que homens e mulheres com ingestão mais alta de vitamina 

K, em média de 254 mcg/dia, apresentaram um risco menor de fratura no quadril, em relação 

aos que ingeriam em média 56 mcg/dia. 

- Em outra pesquisa com mulheres na fase da pós-menopausa e idosos, mostrou que a 

ingestão aumentada de vitamina K promove aumenta da formação óssea e nos níveis de 

ostocalcina, além de redução da perda óssea. 

- Em um estudo sobre a biodisponibilidade da filoquinona, foi comparada a 

biodisponibilidade da vitamina na forma de suplemento (tablete com 500 

µg/filoquinona) de acordo com as fontes alimentares, e foi observado que quando 

ingerida na forma pura, a absorção de filoquinona é seis vezes maior do que 

quando presente em algum alimento (ex: espinafre). 

- A suplementação materna com doses elevadas de vitamina K antes do 

parto resulta em elevação nos níveis de vitamina K no sangue do cordão 

umbilical, no leite materno e no sangue do neonato aos cinco dias de vida. Os 

recém-nascidos podem apresentar deficiência de protrombina nos primeiros dias 

de vida e serem suscetíveis à doença hemorrágica do recém-nascido; nesses casos 

é necessária a administração de vitamina K, logo após o parto, para prevenir a 

doença. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Não há relatos de toxicidade de vitamina K. 

 

 

 TIAMINA (Vitamina B1) 

 

Principais Características 

 

- Assim como outras vitaminas do complexo B, a vitamina B1 é importante co-fator 

na síntese de ATP, pelas vias metabólicas dos carboidratos, lipídios e proteínas. 

- É uma vitamina hidrossolúvel. 

- Conhecida como anti-beriberi e anti-neuritica. 

- A tiamina participa da manutenção do sistema nervoso e do músculo cardíaco. 



- Já que o exercício e o estresse podem gerar sobrecarrega das vias metabólicas que 

dependem de tiamina, as necessidades desta vitamina estão aumentadas em atletas, pessoas 

muito ativas ou expostas a fatores estressantes agudos ou crônicos. 

- As carências de tiamina são relativamente comuns e geralmente estão relacionadas 

com o consumo abusivo de alimentos refinados, como farinha branca e açúcar. Os sintomas 

vão desde dormência e formigamento nas extremidades, alguns sintomas de fibromialgia, até 

doenças cardíacas e neuropsicológicas. 

- É necessária ao metabolismo do álcool e este interfere na sua absorção. 

- Todos os tecidos animais e vegetais dependem da tiamina que é um componente 

essencial do mecanismo celular para a utilização dos carboidratos. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Prevenção contra Mal de Alzheimer e Parkinson (A tiamina tem papel importante 

na prevenção de estresse oxidativo, removendo os radicais livres, também atua na síntese 

protéica, na expressão gênica e é importante para metabolismo de glicose no cérebro). 

- Prevenção da síndrome Wernicke-Korsakoff provocada pelo Alcoolismo (A 

ingestão de álcool inibe a absorção e a utilização de tiamina, promovendo danos cerebrais 

e a síndrome de Wernicke-Korsakoff). 

- Atua na formação de cartilagens (É necessária à produção de mucopolissacarídeos, 

glicoproteínas e lipopolissacarídeos, além do crescimento e manutenção do tecido conectivo 

e cartilagens) 

- Importante na prevenção de sintomas relacionados ao Sistema Gastrointestinal (A 

deficiência de tiamina pode estar relacionada à falta de apetite, vômito, dor abdominal, 

diarréia, intestino preso, entre outros). 

- Manutenção dos tecidos nervosos (A tiamina exerce papel importante na 

manutenção dos tecidos nervosos, na transmissão nervosa e na própria função nervosa, 

especialmente por estar envolvida na síntese de acetilcolina na membrana das células 

neurais). 

- Importante para os músculos (A tiamina atua na manutenção da função muscular, 

especialmente no coração). 

- Ação sobre o humor (A tiamina atua sobre o bem estar geral, melhorando sintomas 

de fadiga, ansiedade, irritabilidade, hiperatividade, depressão, entre outros). 

- Ação na produção de hormônios (A tiamina participa da conversão de ácidos 

graxos em hormônios como cortisol e progesterona). 

 

Biodisponibilidade 

 



- Os fatores que podem prejudicar sua biodisponibilidade e absorção, gerando 

deficiência de tiamina são: ingestão de cafeína, álcool, alimentos refinados, alimentos que 

contem bissulfito e o uso de diuréticos à longo prazo . 

 

Possíveis Interações 

 

- Algumas drogas podem causar depleção da tiamina no organismo, são elas: 

diuréticos de alça, fenitoína e o álcool. 

- O uso à longo prazo de formaldeído, penicilina, cefalosporina, aminoglicosídeos, 

derivados de tetraciclina, fluoroquinolonas, derivados de sulfonamida e trimetoprima, 

podem depletar tiamina. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Não há relatos de interação entre nutrientes, entretanto indica-se o consumo com 

outras vitaminas do complexo B, já que estão envolvidas em muitas atividades bioquímicas. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- Em um estudo sobre a Encefalopatia de Wernicke, foi demonstrado que após o 

tratamento com suplementação de tiamina, as lesões neurológicas, se precocemente tratadas, 

desaparecem completamente. 

- Um estudo com pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, demonstrou que estes 

pacientes apresentaram sinais e sintomas de beribéri seco como parestesia, dor em membros, 

confusão mental devido aos vômitos prolongados, inanição e, mais comumente, alcoolismo. 

Recentemente, casos de beribéri vêm sendo descritos como uma complicação da cirurgia 

bariátrica, aparecendo de semanas a meses após a cirurgia, mais comumente em pacientes 

com vômitos prolongados. O uso de suplementos de tiamina parece auxiliar na melhora dos 

sintomas, porém a administração de tiamina via parenteral se faz necessária. 

- A tiamina parece participar da liberação de acetilcolina, um neurotransmissor, pelas 

células nervosas, um fato que pode contribuir para que estudos isolados demonstrem que a 

suplementação de tiamina beneficia a função cognitiva. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Não há relatos de toxicidade por tiamina. 

- É importante destacar que deve - se ter cuidado com a suplementação de tiamina 

com pacientes portadores de câncer, pois altas doses podem estimular o crescimento de 

células tumorais. 



 BIOTINA 

 

Principais Características 

 

- É também uma vitamina hidrossolúvel não sintetizada pelo organismo, sendo 

considerada essencial à saúde, porém a flora intestinal parece sintetizar esta vitamina, 

entretanto não se conhece sua biodisponibilidade ao hospedeiro. 

- Na deficiência em biotina há redução da enzima piruvato carboxilase, influenciando 

assim na gliconeogênese. 

- A deficiência de biotina pode ocorrer em situações especiais como durante terapia 

anticonvulsiva de longo prazo, dieta parenteral e gestação. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Produção de energia (A biotina apresenta função fundamental na produção de 

energia, através do metabolismo de carboidratos e lipídeos). 

- Ação sobre a dermatite e alopecia (Um mecanismo de descompensação no ciclo de 

biotina pode comprometer o metabolismo dos ácidos graxos e manifestar problemas 

dermatológicos. Estudos demonstram que a administração de biotina, além de curar lesões, 

permite o crescimento dos cabelos). 

- Ação sobre a saúde das unhas (Estudos sugerem que a biotina age nas unhas 

deixando-as mais fortes e menos quebradiças). 

- Ação sobre o sistema imune (Modula o mecanismo de reposta imune a antígenos e 

diminui a síntese de citocinas inflamatórias). 

- Ação no tratamento da Candidiase (A biotina inibe a conversão da Candida 

albicans para a sua forma micelar, impedindo sua invasão a outros tecidos). 

- Beneficia o crescimento embrionário durante a gestação (A biotina desempenha 

papel importante no crescimento fetal e dos orgãos). 

- Ação sobre o controle do diabetes (A biotina age sobre a atividade de hepatócitos, 

controlando a liberação de glicose armazenada no fígado para a circulação). 

- Controle dos níveis lipídicos (A administração de biotina demonstra efeito na 

redução das concentrações de triglicerídeos e VLDl). 

  

Biodisponibilidade 

 

- Quando absorvida via oral, a biotina é completamente absorvida e apresenta alta 

biodisponibilidade.  

- A absorção de biotina livre ocorre no intestino delgado por transporte ativo 

dependente de sódio, a biotina livre é filtrada na urina e pode ser reabsorvida pelos rins. 



- Ainda não se conhece a biodisponibilidade da biotina em alimentos. 

- A biodisponibilidade é maior quando suplementada com outras vitaminas do 

complexo B. 

 

Possíveis Interações 

 

- Drogas como carbamaezepina, primidona e antibióticos, podem gerar depleção dos 

níveis de biotina no organismo, aumentando assim sua necessidade. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Não há relatos de interações com outros nutrientes, apenas com a avidina, proteína 

presente no ovo.  

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

  

- A biotina está disponível na forma de suplementos tanto isoladamente quanto em 

combinação com outras vitaminas e minerais. A melhor forma de administração é uma 

fórmula bem balanceada de vitaminas e minerais. 

- A avidina, uma substância presente na clara de ovo crua, combina com a biotina no 

intestino e impede sua absorção. Sintomas de deficiência, induzidos pela alimentação com 

claras de ovo cruas (o equivalente a 24/dia), são aliviados pela suplementção da vitamina, 

porém, vale destacar que, uma única clara de ovo crua ocasional não precipita a eficiência de 

biotina e a avidina é desnaturada pela cocção. 

 - Alguns erros inatos de metabolismo respondem a terapia com suplementação de 

vitaminas. A biotina é relacionada à deficiência da enzima carboxilase sintetase que pode 

ocorrer por deficiência na holocarboxilase sintetase ou biotinase. Ambas são tratadas com 

suplementação de biotina. Os sintomas da deficiência múltipla de carboxilase podem ocorrer 

tanto após ressecção intestinal quanto por ingesta excessiva de ovos crus. 

- A suplementação de biotina parece atuar no tratamento da acne e da seborréia. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- A biotina é eliminada através da urina quando consumida em excesso, evitando sua 

toxicidade. 

 

 

 VITAMINA D 

 



 

Principais Características: 

 

- É conhecida como “vitamina do sol”: vitamina D3 (colecalciferol) formada pela 

pele em exposição ao Sol e D2 (ergocalciferol) sintetizada pelas plantas e alimentos. 

- A vitamina D para ser sintetizada depende de: exposição solar, diminuir o uso de 

bloqueadores solares, pigmentação da pele, idade, localização (países distantes da linha do 

Equador) e vestuário. 

         - A deficiência de vitamina D está relacionada a nascimentos prematuros, obesidade, 

síndromes de má absorção, envelhecimento, raquitismo (deposição insuficiente de cálcio e 

fósforo na matriz óssea), fraqueza muscular, perda severa dos dentes, retenção de fósforo 

nos rins, doenças inflamatórias, doenças infecciosas, alteração da função cognitiva e 

desequilíbrio imunológico. 

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Atua no metabolismo do cálcio (Sua forma ativa 1,25(OH)2 D, se liga ao receptor 

de Vitamina D e a proteína de ligação do cálcio é sintetizada regulando o transporte ativo 

através da célula)e na prevenção da osteoporose (A interação da 1,25(OH)2D com o 

receptor de Vitamina D aumenta a eficiência da absorção de cálcio para 30% a 40% e de 

fósforo para 80%, aproximadamente) 

- Modula a inflamação crônica (A 1,25(OH)2 D é uma potente moduladora da 

inflamação e exerce importante função na inflamação crônica). 

- Atua na prevenção de Diabetes mellitus 1 (A vitamina D promove modulação de 

citocinas prevenindo a destruição das células beta pancreáticas)e de Diabetes mellitus 2 

(Estimula secreção de insulina no pâncreas quando status de cálcio estiver adequado, 

melhorando a tolerância a glicose). 

- Atua na prevenção de Doenças Cardiovasculares (A vitamina D atua no controle da 

inflamação) 

- Atua na Hipertensão (Regulação do sistema renina-angiotensina nos rins) 

- Auxilia no tratamento do Autismo (Diminui a inflamação crônica e estresse 

oxidativo no cérebro, melhorando a função cognitiva) 

 

Biodisponibilidade 

 

            - A absorção da vitamina D é realizada através da conversão de pró-vitamina D3 para 

pré-vitamina D3, na qual no fígado é convertida na forma de 25-hidroxi-vitamina D que é a 

maior fonte biodisponivel de vitamina D, então nos rins é convertida em 1,25 – dihidroxi-

vitamina D , esta 10 vezes mais biodisponivel e usada para as funções do organismo. 



- A biodisponibilidade da vitamina D é de 80% e ocorre em maior concentração no 

intestino delgado, como esta é uma vitamina que depende de lipídeos, em indivíduos que 

possuem baixa ingestão ou doenças que promovem alteração no metabolismo dos lipídeos, 

pode haver um déficit na absorção e biodisponibilidade da vitamina no organismo. 

 

Possíveis interações 

 

- Drogas que causam depleção de vitamina D: colestiramina, anticonvulsivantes, 

corticosteróides, isonizadida, óleo mineral, rifampina, antagonistas de receptor H2. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- A vitamina D pode causar aumento da absorção de cálcio e fósforo. 

- Excesso de ferro, cobre e manganês, diminui a biodisponibilidade da vitamina D. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 

- A vitamina D exerce papel fundamental na prevenção da osteoporose, em um 

estudo onde mulheres menopausadas receberam suplementação de 80Ul de vitamina D 

associado a 1200mg cálcio, houve redução de 33% no risco de fraturas em regiões 

osteoporóticas comuns como quadril, coluna vertebral, punho e antebraço. 

- Pacientes que foram suplementados com vitamina D (700Ul – 800Ul), houve 

melhora na densidade mineral óssea e redução no risco de fraturas, principalmente no 

quadril, na presença ou não de cálcio. 

- A suplementação concomitante de cálcio e vitamina D tem sido recomendada para 

prevenção de osteoporose, uma vez que o papel do cálcio corrige a ingestão subótima ou 

diminui a absorção intestinal, o hiperparatireoidismo acelera a reabsorção óssea e aumenta o 

risco para fraturas e a suplementação de vitamina D melhora a absorção de cálcio e reduz a 

recorrência de fraturas. 

- A vitamina D interage com o sistema imune através de sua ação sobre a regulação e 

diferenciação de células como linfócitos, macrófagos e células natural killer (NK), além de 

interferir na produção de citocinas in vivo e in vitro. Possui efeito imunomoduladores 

diminuição da produção de interleucina-2 (IL-2), do interferon-gama (INFγ) e do fator de 

necrose tumoral (TNF); inibição da expressão de IL-6 e inibição da secreção e produção de 

auto-anticorpos pelos linfócitos B. 

- A artrite reumatóide é uma doença imunomediada, a deficiência de vitamina D tem 

sido encontrada em pacientes que desenvolvem artrite reumatóide, alguns dados indicam 

níveis na corrente sanguínea menores que 50mmol/l. Neste caso a suplementação com altas 

doses (vitamina D sintética), mostrou uma redução da gravidade dos sintomas.  



- Suplementação da vitamina D associada ao cálcio diminui a reabsorção óssea, o 

efeito é mais evidente nos indivíduos de baixo peso, com redução de 50% dos níveis do PTH 

(paratormônio), aumento da densidade mineral óssea entre 3% e 5% e diminuição do índice 

de fraturas do colo do fêmur, este tipo de tratamento no idoso é considerado, às vezes, tão 

eficaz quanto a administração de estrógenos. 

- A suplementação vitamina D pode aumentar a secreção de insulina estimulada em 

resposta à carga de glicose oral em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Na toxicidade da vitamina D apresenta-se hipercalemia (deposito de cálcio nos 

tecidos cartilaginosos e moles rins, artérias, coração e pulmões) 

 

 

 ÁCIDO FÓLICO (Vitamina B9) 

 

Principais Características 

 

- É uma vitamina hidrossolúvel como todas as outras do complexo B.  

- A vitamina B9 conhecida por ácido fólico trabalha em sinergia com a vitamina B12 

e participa na síntese de DNA e RNA. 

- O ácido fólico é convertido em tetrahidrofólico, esta reação é dependente de niacina 

e vitamina C.  

- Defeitos enzimáticos, doenças hepáticas, síndromes de má absorção e digestão 

causam prejuízo na ativação do ácido fólico em enzimas ativas no organismo.  

- A deficiência da vitamina B9 causa a interrupção do metabolismo do DNA, 

gerando anormalidades no desenvolvimento celular, especialmente em células vermelhas, 

leucócitos, células do estômago, intestino, vagina e colo uterino.  

 

Principais Funções e Mecanismos de Ação 

 

- Prevenção de má formação do tubo neural (a deficiência materna de ácido fólico 

influencia na formação do feto, este efeito pode estar relacionado ao metabolismo da 

homocisteína). 

- Regulação da homocisteína e prevenção de doenças cardiovasculares (A vitamina 

B9 participa junto a vitamina B12 no controle dos níveis de homocisteína, diminuindo os 

riscos de doença cardiovascular). 



- Prevenção da anemia e alterações na função cognitiva (O ácido fólico em baixas 

concentrações no organismo juntamente com a deficiência de B12, causam anemia 

macrocítica e ainda gerar prejuízos na função cognitiva). 

- Redução do risco de desenvolvimento de cânceres (O ácido fólico participa da 

metilação do DNA e da síntese de purinas e pirimidinas). 

- Prevenção de Doenças neurodegenerativa (A deficiencia de folato no organismo 

causa aumento da homocisteína que esta ligada ao aparecimento de doenças como 

depressão, psicose, neuropatia periférica entre outras). 

- Prevenção da osteoporose (Altos níveis de homocisteína parecem interferir com as 

ligações de colágeno gerando uma matriz óssea defeiituosa). 

 

Biodisponibilidade 

 

- O processo de conversão do ácido fólico em formas enzimáticas ativas é bastante 

complexo e depende do status das vitaminas B2, B3, B6, C, além de zinco e serina. 

- É importante ressaltar que a absorção de folato é dependente de uma enzima 

chamada metaloenzima dependente de zinco e a deficiência deste mineral pode prejudicar a 

absorção de ácido fólico. 

- A absorção da vitamina B9 depende de um pH gástrico ótimo, além disso a 

presença de ácido ascórbico gera um efeito protetor, já que ajuda a mantar o folato em 

estado funcional. 

- A biodisponibilidade do folato é parcialmente controlada pela absorção intestinal, 

devido à desconjugação da molécula. 

 

Potentes Interações 

 

- Algumas drogas como anticoncepcionais orais, diuréticos, anticonvulsivantes, 

drogas antiinflamatórias, antibióticos, aspirina, antiácidos, álcool depletam os niveis de 

folato no organismo. 

 

Interação entre Nutrientes 

 

- Há interação negativa entre o ácido fólico e o zinco, assim em altas doses de 

vitamina B9 há excreção de zinco, provocando deficiência deste mineral, e vice-versa. 

- Como todas as outras vitaminas do complexo B, é importante suplementar o ácido 

fólico em conjunto com as demais vitaminas do complexo. 

 

Evidências científicas quanto a eficiência da suplementação 

 



- Pesquisadores demonstraram que doses acima de 1 mg/dia de ácido fólico podem 

reduzir a absorção de zinco, mascarar a deficiência de vitamina B12 e ainda interferir no 

crescimento intra-uterino.  

- A suplementação de ácido fólico deve ser iniciada antes da concepção, pois o tubo 

neural, estrutura precursora do cérebro e da medula espinhal, se fecha entre 22º e 28º dias 

após a concepção. O fechamento deste tubo é essencial para a formação da calota craniana e 

da coluna vertebral. As mulheres que tomam ácido fólico depois do resultado do teste de 

gravidez correm o risco desta anomalia já estar em desenvolvimento, já que o 

desenvolvimento desta malformação acontece muito precocemente. 

- Sugere-se que a suplementação de folato deva ser diferente conforme os estágios da 

carcinogênese já que alguns estudos tem demonstrado que o crescimento do tumor é inibido 

na deficiência de folato.  

- A suplementação de vitamina B9 é feita por sais de ácido fólico, usado em 

soluções orais ou injetáveis. Nos casos agudos de anemia megaloblástica, a reposição deve 

ser feita em associação à cobalamina antes de ser feito um diagnóstico preciso da doença. 

 - A deficiência de folato é relativamente comum. Entre os fatores de risco para a 

deficiência desta vitamina encontram-se: doença inflamatória intestinal, câncer, 

queimaduras, anemia hemolítica crônica, doença hepática, uso de drogas anticonvulsivantes 

e antituberculose. Os principais sinais da deficiência são palidez, fraqueza, distração, 

insônia, além de crises de euforia, alterações neurológicas, anemia megaloblástica, eczema, 

acne, estomatite, glossite e dermatite. O tratamento recomendado é a dose diária de 1 a 5 mg 

de ácido fólico, durante três semanas, com manutenção de 0,25 mg a 1 mg /dia. 

 

Riscos de super dosagens 

 

- Não há toxicidade relacionada ao excesso de ácido fólico, porém é preciso 

mencionar que altas doses da vitamina B9 podem mascarar a deficiência de vitamina B12 e 

assim provocar irreversíveis danos ao sistema neurológico. 

 

 

Nota 

 

Sabemos que há momentos em que a alimentação torna-se insuficiente e, assim, o uso 

de suplementos pode ser necessário. Sabemos também dos inúmeros benefícios dos 

micronutrientes relacionados à saúde, mas não devemos esquecer a importância de uma boa 

alimentação para a manutenção da saúde e qualidade de vida. Portanto, vale ressaltar que de 

nada adianta levar uma vida repleta de hábitos inadequados como tabagismo, etilismo, 

consumo excessivo de fast foods, de gorduras saturadas, doces e sal, além de estresse 

crônico, poucas horas de sono, sedentarismo, baixa ingestão de fibras, de água e de ácidos 



graxos essenciais, entre tantos outros, e acreditar que a suplementação de vitaminas e 

minerais fará um milagre em sua saúde.  

Aos hábitos de vida saudáveis podemos incluir a ingestão de micronutrientes, a fim 

de melhorar o aporte de vitaminas e minerais, garantir a manutenção do funcionamento do 

organismo, prevenir doenças e obter a tão desejada qualidade de vida. 

 

     Dra. Vanessa Freire P. Lima De Nadai 
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