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1. INTRODUÇÃO 

 

A autoestima é a principal ferramenta para o ser humano enfrentar os desafios do 

cotidiano, atuando como um sistema imunológico emocional (ZAKABI, 2007). Ter boa 

aparência é essencial para a autoestima porque o aspecto físico é o mais imediato, 

aquele que menos depende do contexto, uma vez que a beleza, por si mesma, 

manifesta-se em todas as ocasiões. O peso dessa cultura, que preza a imagem e o 

status social, influi diretamente no modo como as pessoas se veem e agem (ANDRADE, 

2009).  

Essas considerações auxiliam o entendimento da dimensão que a aparência física 

assume na autoestima e permitem delinear quais passos dar em direção a condutas 

saudáveis no cuidado com os cabelos e unhas. Isto porque melhorar a autoestima 

acarreta em repensar a qualidade de vida com atitudes de respeito e cuidado com o 

corpo, refletidas em práticas acertadas de saúde (ANDRADE, 2009). 

 

1.1 Cabelos 

 

O fio do cabelo possui três componentes principais: a cutícula, o córtex e o 

complexo da membrana celular que une as células corticais e cuticulares adjacentes. A 

cutícula, constituída por material proteico e amorfo, é a parte mais externa do fio, sendo 

responsável pela proteção das células corticais (WALL, HUNTER, 1974). Ela também 

exerce a função de regular o ingresso e o egresso de água, assim, permite manter as 

propriedades físicas da fibra. O córtex é formado por macro fibrilas de queratina 

alinhadas na direção do fio e de grânulos de melanina cujo tipo, tamanho e quantidade 

são responsáveis pela cor dos cabelos e pela sua foto proteção (MERCER,1957; 

ROGERS,1959). Mudanças nas propriedades do cabelo são atribuídas a mudanças na 

estrutura do córtex (ROBBINS,2002).  

Morfologicamente, a cutícula é constituída por camadas de células sobrepostas 

na direção longitudinal da fibra, as quais possuem uma forma retangular (SWIFT, 

BEWS,1974). Enquanto num cabelo normal essas camadas estão justapostas ao eixo 

do cabelo, o mesmo não acontece no cabelo traumatizado, em que a superfície se 

apresenta rugosa e com irregularidades (BARATA,1995; SAUREMANN, et al, 1988). 

Devido a composição do cabelo, qualquer fator que diminua os níveis de 

nutrientes no organismo ocasionará em alterações na pele e nos fios, como mudanças 

em termos de estrutura, cor, consistência e/ou aspecto, além de possível queda levando 

a destruição total do folículo. Por isso, os cabelos dependem de quantidades suficientes 
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de nutrientes para manter uma aparência saudável (ANDRADE, 2009). Os nutrientes 

consumidos na dieta ou na suplementação chegam aos fios através da circulação 

sanguínea. Com as células basais metabolicamente ativas e saudáveis, a papila do 

cabelo recebe estas substâncias nutritivas produzindo novas células e por sua vez o fio 

capilar, adquirindo melhor aspecto e crescendo mais saudável. 

 

 

Figura 1: Esquema demostrando a estrutura capilar. 

 

1.2 Unhas 

 

A unha é uma estrutura de células escamosas queratinizadas que agem como 

placa protetora e de suporte. A lâmina ungueal é produzida pelos queratinócitos da 

matriz ungueal e caracteriza-se por ser composta por queratina, apresentar consistência 

dura e estar acima do leito ungueal e sobre a face dorsal da falange distal (ZAIAC, 

DANIEL, 2002). 

O crescimento da unha sobre o leito ungueal ocorre pela adição de células 

queratinizadas derivadas da matriz ungueal, deixando a unha mais espessa e aderente. 

Assim, durante o crescimento da unha, a porção distal da matriz produz as camadas 

mais profundas da lâmina ungueal, enquanto que a proximal as mais superficiais. A 
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disfunção da matriz proximal resulta em alterações ungueais mais superficiais, enquanto 

que a disfunção da distal resulta na formação de sulcos ou fissuras (YARAK, ARAUJO, 

2009).  

Da mesma maneira que ocorre nos cabelos, há um sistema de irrigação através 

de vasos sanguíneos que levam os nutrientes ingeridos até a porção de crescimento da 

unha, desde que as células basais estejam metabolicamente ativas e saudáveis. Assim, 

com a ingestão necessária de nutrientes, as unhas crescem saudáveis e fortes. 

 

 

Figura 2: Estrutura das unhas. 

 

1.3 Nutrição 

 

A nutrição de cabelos e unhas está relacionada ao estilo de vida do indivíduo. 

Respeitar as necessidades nutricionais do organismo é fundamental para a saúde e 

bem-estar e deve ser a primeira abordagem para melhorar o aspecto de cabelos e 

unhas. Vários estudos comprovam os problemas que arremetem a pele e os cabelos 

quando se instala um estado de insuficiência nutricional. A deficiência de vitaminas e 

minerais resulta em alterações da pele e de seus anexos, como dermatite, alteração das 

estruturas de sustentação da derme (colágeno, elastina e proteoglicanos), manchas 

brancas nas unhas e queda de cabelo. É comum que mulheres que seguem regimes 

restritivos tenham os fios enfraquecidos, opacos e rarefeitos (ANDRADE, 2009). 
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2 VITAMINAS 

 

2.1 Vitamina A 

 

A vitamina A é um micronutriente pertencente ao grupo das vitaminas 

lipossolúveis, podendo ser encontrada no tecido animal sob a forma de retinoides ou 

como provitamina em tecidos vegetais, sob a forma de carotenoide (FILHO, 2009). É 

um nutriente essencial, importante na promoção do crescimento e desenvolvimento, e 

ainda na manutenção da integridade epitelial, função imune e reprodução (FAO/WHO, 

2001). 

A absorção intestinal da vitamina A ocorre após o processamento dos ésteres de 

retinila no lúmen intestinal. Dentro das micelas formadas pelos sais biliares, os ésteres 

de retinila solubilizados são hidrolisados em retinol por uma enzima presente na 

membrana apical dos enterócitos: um percentual dos retinoides originários da 

alimentação e da suplementação é convertido a ácido retinoico nas células intestinais 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2000).  

 

 

Figura 3: Biotransformação do palmitato de retinol (fonte utilizada em 

suplementos) em ácido retinoico (FU, et al, 2007). 
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Esse nutriente age na diferenciação e crescimento das células epiteliais sendo 

imprescindível para o crescimento e desenvolvimento normais do organismo (MAHAN, 

STUMP, 2000). A renovação capilar é um processo de renovação dos folículos pilosos 

que ocorre periodicamente. Por participar do processo de renovação celular, a vitamina 

A está diretamente ligada a saúde dos cabelos e das unhas. Segundo FU e 

colaboradores (2007), estudos realizados em células e tecidos epiteliais reconheceram 

que a vitamina A desempenha um crítico papel na saúde de tecidos epiteliais. Foi 

observado que existe uma ligação entre a deficiência de vitamina A, na forma de ácido 

retinóico (figura 3), e a queratinização anormal das células epiteliais, sendo assim esse 

nutriente é fundamental nos processos de divisão, diferenciação e transformação 

celular, bem como na sinalização intracelular e extracelular.  

 

 

Figura 4: Leite integral, rico em vitamina A: 915 UI/100g. Seriam necessários 218,6g 

de leite para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

 

2.2 Vitamina C 

 

Segundo PADH, 1991, a vitamina C (ácido ascórbico) participa de diversos 

processos metabólicos, dentre eles a formação do colágeno e possui influência no 

crescimento de cabelos e unhas. Além de cofator enzimático, participa dos processos 

do óxido-redução, aumentando a absorção de ferro e a inativação de radicais livres. É 

uma vitamina essencial para seres humanos e age como antioxidante, elimina os 

radicais livres e nutre as células, protegendo-as de danos causados por fatores 

oxidativos em geral.  

Esse nutriente participa na hidroxilação da prolina para formar hidroxiprolina na 

síntese do colágeno e para a integridade do tecido conjuntivo, das cartilagens, da matriz 

óssea, da dentina, da pele e seus anexos e dos tendões. (JACOB, 1988). 

Um antioxidante é uma molécula capaz de inibir a oxidação de outras moléculas. 

A oxidação é uma reação química que transfere elétrons ou hidrogênio de uma 
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substância para um agente oxidante. As reações de oxidação podem produzir radicais 

livres. Por sua vez, estes radicais podem dar início a reações em cadeia que, quando 

ocorrem em células, podem danificá-las ou causar a sua morte. Os antioxidantes 

interrompem estas reações em cadeia eliminando os radicais livres intermediários e 

inibindo outras reações de oxidação. Isto é conseguido através da sua própria oxidação, 

pelo que os antioxidantes são frequentemente agentes de redução, como o ácido 

ascórbico (HEINRICH, 1997).  

 

 

Figura 5: Laranja, fonte de vitamina C: 53,2 mg/100g. Seriam necessários 84,6g para 

atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

 

2.3 Vitamina E 

 

A vitamina E apresenta um papel fundamental na proteção do organismo contra 

os efeitos prejudiciais das espécies reativas de oxigênio que são formadas 

metabolicamente ou encontradas no ambiente. Os danos oxidativos induzidos nas 

células e tecidos têm sido relacionados com a etiologia de várias doenças e podem ser 

inibidos pela ação antioxidante dessa vitamina (BIANCHI, ANTUNES, 1999). É uma 

vitamina lipossolúvel representada por um grupo de oito compostos estruturalmente 

relacionados: os tocoferóis e tocotrienóis. Sendo que o α-tocoferol é o que possui maior 

atividade biológica e é o mais abundante antioxidante lipossolúvel nos tecidos, plasma 

e no LDL colesterol (BONI, et al, 2010).  

Após sua ingestão, todas as formas de vitamina E são absorvidas pelas células 

intestinais e liberadas na circulação, por meio de quilomícrons, para, então, alcançar o 

fígado via quilomícrons remanescentes. No fígado, o α-tocoferol é preferencialmente 

reconhecido pela proteína transportadora do α-tocoferol (α-TTP) (TRABER, 2007). 
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A vitamina E é encontrada em lipoproteínas e membranas, atuando no bloqueio 

da reação em cadeia da peroxidação lipídica, através do sequestro do radical peroxila 

(HASLAM, 1996). A oxidação das lipoproteínas está intimamente relacionada com o 

sistema cardiovascular, estimulando a vasodilatação e aumentando a circulação 

sanguínea (MOL, et al, 1997; FARBSTEIN, et al, 2010), assim, melhorando a 

microcirculação nas estruturas de cabelos e unhas. 

O sinergismo entre as vitaminas C e E é, frequentemente, mencionado na 

literatura, mostrando que a interação dessas vitaminas é efetiva na inibição da 

peroxidação dos lipídios da membrana e na proteção do DNA (GEY, 1998). 

 

 

Figura 6: Chocolate, rico em vitamina E: 1,2 mg/100g. Seriam necessários 833,3g para 

atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 
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3 VITAMINAS DO COMPLEXO B 

 

3.1 Vitamina B1 – Tiamina  

 

A tiamina é uma vitamina hidrossolúvel e sua forma biologicamente ativa é a 

tiamina pirofosfato, a qual é formada no fígado pela ação da enzima tiamina 

fosfoquinase (BONJOUR, 1980).  

Na sua forma ativa, esta vitamina é essencial como coenzima para o 

funcionamento ótimo da piruvato desidrogenase, da transcetolase e da α-cetoglutarato 

desidrogenase em reações do catabolismo dos carboidratos pelas vias da pentose 

fosfato, glicólise e ciclo do ácido cítrico formando NADPH (nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato) e energia na forma de ATP (adenina trifosfato) (MARTIN, et al, 

2003). O NADPH formado tem sua importância como doador de hidrogênio para reações 

que resultam na formação de moléculas como esteroides, ácidos graxos, aminoácidos 

entre outras, bem como na síntese de glutationa (GSH), importante composto de defesa 

contra o estresse oxidativo (MARTIN, et al, 2003; REED, 2004). 

Devido a participação em processos metabólicos, a vitamina B1 é essencial para 

o metabolismo do organismo. Sendo assim, sua deficiência causa impacto diretamente 

na saúde de aspecto de pele, cabelos e unhas.  

 

 

Figura 7: Farinha de arroz integral, rica em vitamina B1: 3,23 mg/100g. Seriam 

necessários 269,2g para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 

2012). 

 

3.2 Vitamina B2 – Riboflavina 

 

A vitamina B2 é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao complexo vitamínico 

B2 e suas formas biologicamente ativas são flavina adenina dinucleotídeo (FAD) e a 

flavina mononucleotídeo (FMN). Durante a absorção da riboflavina, a enzima 
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flavoquinase fosforila a vitamina  a FMN que, de acordo com as necessidades celulares, 

é transformada em FAD pela ação da FAD sintase (COIMBRA, JUNQUEIRA, 2003). A 

riboflavina participa de diversas reações de redução centrais para o metabolismo 

humano, algumas das quais essenciais para a função das células aeróbicas, por meio 

de cofatores FMN e FAD, que atuam como carreadores de elétrons (POWERS, 2003).  

A riboflavina é de fundamental importância em organismos aeróbios, sendo 

precursora de importantes coenzimas participantes da cadeia transportadora de 

elétrons como a FAD e FMN. Também origina muitas das flavinas que se encontram 

ligadas a diversas enzimas, as quais atuam na catálise de um grande número de 

importantes reações (POWERS, 2003; EDWARDS, et al, 1999; MERRILL, et al, 1981).  

A riboflavina apresenta atividade antioxidante que se estabelece por diferentes 

mecanismos, o principal deles inicia-se com a conversão da riboflavina na coenzima 

FAD que faz parte da enzima glutationa redutase, responsável pela redução da 

glutationa. Essa, por sua vez, é o cofator da glutationa peroxidase, importante enzima 

antioxidante. A atividade antioxidante de outras enzimas, como NADPH citocromo 

P450-redutase, também é dependente da riboflavina. A redução da atividade dessas 

enzimas prejudica a proteção do organismo contra espécies reativas de oxigênio 

(SEEKAMP, et al, 1999). 

No organismo humano, a riboflavina favorece o metabolismo das gorduras, 

açúcares e proteínas e é importante para a saúde dos olhos, pele, boca, cabelos e 

unhas.  

 

 

Figura 8: Ovo inteiro, rico em vitamina B2: 0,48 mg/100g. Seriam necessários 270,8 g 

para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

 

3.3 Vitamina B3 – Niacina 

 

O termo niacina é um descritor genérico para designar tanto o ácido niacínico e a 

niacinamida. A niacina é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao grupo das vitaminas 
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do complexo B. Sua síntese em humanos é insuficiente para suprir as necessidades 

metabólicas e, portanto, sua ingestão diária é fundamental (MARIA, MOREIRA, 2011). 

O ácido niacínico e a niacinamida são rapidamente absorvidos nas mucosas do 

estômago e do intestino delgado (BECHGAARD, JESPERSEN, 1977; VAN DER BERG, 

1997; NABOKINA, et al, 2005). Em altas concentrações, ocorre absorção mediada por 

difusão simples. As coenzimas NAD e NADP sofrem hidrólise enzimática por NAD glico-

hidrolases intestinais, sendo o ácido niacínico e a niacinamida absorvidos 

posteriormente (SAID, et al, 2007; JACOB, 2006; BECHGAARD, JESPERSEN, 1977; 

VAN DER BERG, 1997; NABOKINA, et al, 2005).  

A niacina está envolvida no metabolismo e desempenha um papel indispensável 

nas reações de óxido redução envolvidas no catabolismo da glicose dos ácidos graxos, 

das cetonas corporais e dos aminoácidos. A niacina corresponde à porção ativa das 

coenzimas NAD e NADP (SANT’ANA H., 2003; McCORMICK D., 2000; MAIESE K., et 

al, 2009). 

A partir de algumas evidências, foi sugerido que a niacina, como NAD e/ou 

niacinamida, poderia modular ou regular a homeostase metabólica, a funcionalidade do 

genoma e processos celulares críticos (VIRAG, 2005; DENU, 2005; YU; AUWERX, 

2009; ARAKI, et al, 2004), portanto, auxilia no crescimento e manutenção de cabelos e 

unhas.  

 

 

Figura 9: Amendoim, rico em vitamina B3: 12,07 mg/100g. Seriam necessários 132,6g 

para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

 

3.4 Vitamina B5 – Ácido Pantotênico 

 

O ácido pantotênico é um constituinte natural da pele e do cabelo. Quimicamente, 

consiste em um grupo de ácido carboxílico ligado a β-alanina que é um isômero do 

aminoácido alanina (SCHNEIDER, et al, 2004). Após a absorção, essa vitamina do 

complexo B é convertida em um composto enxofrado chamado panteteína. A 

panteteína, então é convertida em coenzima A (COXON, 2005). 
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O ácido pantotênico tem sido descrito como agente umectante para pele, cabelos 

e unhas, podendo também apresentar propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. 

Em produtos para o cabelo, essa vitamina parece ter valor especial, evitando quebras 

e, assim mantendo um aspecto natural. Sua ação umectante, ajuda na retenção da 

umidade, evitando o ressecamento e fragilidade (IDSON,1993; PAOLA, et al, 1998).   

Considerado primordial para o metabolismo do organismo, o ácido pantotênico é 

fundamental para fortalecer a reprodução celular, provocar a divisão celular e 

proporcionar a regeneração capilar, que possibilita mais força e vitalidade aos fios. 

Atualmente, é considerado um dos elementos mais importantes para a regeneração dos 

fios. 

 

Figura 10: Gérmen de trigo, fonte de vitamina B5: 2,26 mg/100g. Seriam necessários 

221,2g para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

 

3.5 Vitamina B6 – Piridoxina 

 

A piridoxina é uma vitamina hidrossolúvel que atua como cofator em mais de 100 

reações enzimáticas, incluindo reações do metabolismo de aminoácidos e proteínas 

como hemoglobina, serotonina, hormônios e prostaglandinas (BIESALSKI, GRIMM, 

2007; HELLMAN, MOONEY, 2010).  

Essa vitamina consiste de uma mistura de piridoxina, piridoxal e piridoxamina que 

são normalmente interconvertidas no organismo. Desses compostos, a piridoxina é a 

mais estável sendo normalmente usada nas preparações farmacêuticas. No organismo 

a piridoxina converte-se em fosfato de piridoxal, que atua como coenzima no 

metabolismo de proteínas e aminoácidos (KOROLKOVAS, BURCKHALTER, 1982; 

AUGUSTIN, 1994).  

Essa vitamina desempenha importante papel nas reações bioquímicas essenciais 

para nosso organismo (DSM, 2012), assim estimulando também o crescimento e 

fortalecimento dos cabelos e unhas.  

 



                                                                                                                          12  

 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 

Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

 

Figura 11: Semente de girassol, fonte de vitamina B6: 0,80 mg/100g. Seriam 

necessários 162,5g para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 

2012). 

 

3.6 Vitamina B9 – Ácido Fólico 

 

O ácido fólico é um membro das vitaminas hidrossolúveis do complexo B que 

trabalha em sinergia com a vitamina B 12. No organismo, o ácido fólico é convertido em 

uma forma biologicamente ativa chamada tetrahidrofolato (VERHAAR, et al, 2002; 

MULLIN, 2011). Essa vitamina tem um papel fundamental no processo da multiplicação 

celular, interfere no aumento dos eritrócitos (SCHOLL, JOHNSON, 2000), atua como 

coenzima no metabolismo de aminoácidos e síntese de purinas e pirimidinas, ácido 

nucléico DNA e RNA e é vital para a divisão celular e síntese proteica (VÍTOLO, 2003). 

Devido seu papel na replicação celular, um dos sintomas da deficiência de ácido fólico 

é a perda de cabelo (ALTERNATIVE MEDICINE REVIEW MONOGRAPHS, 2006). 

O ácido fólico ajuda na formação das células vermelhas do sangue e é também 

muito importante para a manutenção da saúde do sistema nervoso central e são essas 

propriedades que fazem com que essa vitamina seja importante para o crescimento e 

desenvolvimento das várias células e órgãos, tecidos e estruturas do corpo, incluindo o 

cabelo e unhas.  

 

 

Figura 12: Espinafre cru, fonte de ácido fólico: 194 mg/100g. Seriam necessários 

123,7g para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 
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3.7 Vitamina B12 – Cianocobalamina 

 

A vitamina B12, ou cianocobalamina, faz parte de uma família de compostos 

denominados genericamente de cobalaminas (ZAGO, MALVEZZI, 2001). É uma 

vitamina hidrossolúvel (GILLHAM, et al, 1997), encontrada em praticamente todos os 

tecidos animais e estocada primariamente no fígado na forma de adenosilcobalamina 

(HENRY, 1999). 

Segundo KELLY, 1997, a síntese da vitamina B12 não é realizada por animais ou 

plantas, somente certos microrganismos são capazes de sintetizá-la. Os humanos são 

incapazes de sintetizar esta vitamina e, portanto, completamente dependentes da dieta 

ou suplementação para sua obtenção. Em dietas veganas e algumas vegetarianas, a 

suplementação de vitamina B12 é fundamental. 

No organismo humano, a absorção de vitamina B12 já inicia na boca, por ação da 

saliva, e continua até o final do intestino delgado. Neste processo, várias proteínas são 

necessárias à captação da B12. Inicialmente, as proteínas R secretadas na saliva e no 

suco gástrico unem-se a ela e acompanham-na até o duodeno, onde as proteases do 

suco pancreático rompem suas ligações. Então, outra proteína, o fator intrínseco, que 

procede do suco gástrico, une-se à vitamina B12, e a leva até outras proteínas, os 

receptores do fator intrínseco nas células da trama final do intestino delgado. As 

proteínas receptoras do fator intrínseco introduzem a vitamina B12 nas células 

intestinais e, então, a vitamina passa para o sangue. No sangue, ocorre a ligação à 

proteína denominada transcobalamina II, que a transporta para os tecidos e células 

(KELLY, 1997). 
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Figura 13: Ilustração da absorção da vitamina B12 (KOZYRAKI, CASES, 2013). 

 

As manifestações clínicas decorrentes da deficiência de vitamina B12 podem ter 

origem em alterações do DNA. O ácido fólico é um componente fundamental na 

prevenção de rupturas cromossômicas e hipometilação do DNA, mecanismo de reparo 

cromossômico que é comprometido quando a concentração de vitamina B12 é baixa. 

(FENECH, 2001). A deficiência dessa vitamina pode causar anemia perniciosa e outras 

complicações, incluindo perda de cabelos. 

 

 

Figura 14: Salmão cru, rico em vitamina B12: 3 mcg/100g. Seriam necessários 80g 

para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

. 



                                                                                                                          15  

 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 

Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

3.8 Vitamina B7 – Biotina 

 

A biotina é conhecida como a vitamina que produz cabelos saudáveis e ajuda na 

prevenção do aparecimento de cabelos brancos e da queda de cabelos 

(BAUMGARTNER, SUORMALA, 1997). Quando consumida por via oral, a biotina é 

completamente absorvida, até mesmo em altas doses farmacológicas (MAKINO, et al, 

1999). Em caso de deficiência severa dessa vitamina, o sucesso do tratamento depende 

muitas vezes não apenas da biotina, mas de todas as outras vitaminas do complexo B, 

além de vitaminas lipossolúveis, com o objetivo de corrigir problemas no metabolismo 

de ácidos graxos (LAVALLE METABOLIC INSTITUTE, 2012). 

Em estudo realizado por FLOERSHEIM (1989), com pacientes com unha 

quebradiça receberam suplementação oral de biotina diariamente. Desses pacientes, 

95% demostraram melhora definitiva, exibindo unhas mais firmes e fortes. Outro estudo 

realizado por HOCHMAN e colaboradores (1993), relatou uma taxa de 63% de resposta 

positiva com suplementação de biotina para unhas quebradiças. Em pesquisa realizada 

por COLOMBO e colaboradores (1990), mulheres com unhas quebradiças que 

consumiram biotina diariamente e tiveram um aumento de 25% na espessura da unha, 

além de ter sua fragilidade significantemente reduzida.  

 

 

Figura 15: Amêndoas, ricas em biotina: 43,6 mcg/100g. Seriam necessários 68,8g 

para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 
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4 MINERAIS QUELATOS 

 

São denominados quelatos os compostos formados por íons metálicos ligados por 

substâncias orgânicas como aminoácidos, peptídeos ou complexos polissacarídeos que 

proporcionam a esses íons alta disponibilidade biológica, alta estabilidade e 

solubilidade. A palavra "quelato" vem do grego "chele" que significa "garra ou pinça", 

um termo adequado para descrever a forma pela qual os íons metálicos polivalentes 

são ligados aos compostos orgânicos ou sintéticos (MELLOR, 1964). 

 

 

Figura 16: Ilustração do complexo de coordenação formado por um mineral 

(representado pela letra “M”) e duas moléculas de glicina (KILYOS, 2014). 

 

Segundo ENSMINGER e OLDFIELD (1990), quelatos são estruturas cíclicas nas 

quais um elemento mineral é ligado a agentes carreadores ou quelantes através de 

ligações covalentes. Esses quelantes têm o papel de aumentar a absorção e a 

biodisponibilidade desse mineral no organismo, além de aumentar a sua estabilidade 

física. 

Para a formação dos quelatos pode-se utilizar numerosas moléculas como 

ligantes que têm funções específicas no metabolismo. Elas geralmente possuem baixo 

peso molecular e a capacidade oxidativa ou "ligante" depende do tamanho da molécula 

e da presença de radicais carboxílicos. As principais são os ácidos aminados, ácido 

ascórbico, ácido cítrico, ácido glucônico e ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). 

Geralmente, um mineral pode fazer a ligação com uma, duas ou várias dessas 

moléculas para formar um "composto mineral organicamente ligado" ou quelato 

(LEESON, SUMMERS, 2001).  
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Figura 17: Formação do mineral quelato (QUELATON, 2015). 

 

No intestino, o transporte dos íons para o interior das células se dá pela difusão 

passiva ou pelo transporte ativo, ou seja, para que esses íons sejam absorvidos, e 

atinjam a corrente sanguínea, órgãos e tecidos, eles necessitam estar atrelados a um 

agente ligante ou molécula transportadora, que permita a passagem através da parede 

intestinal. Muitas vezes estes íons não encontram o agente ligante e acabam sendo 

excretados. Nessas condições podem ocorrer perdas pela reação com compostos, 

como coloides insolúveis ou no processo de competição pelos sítios de absorção entre 

os próprios elementos minerais (HERRICK, 1993). Os minerais quelatos apresentam 

absorção superior aos inorgânicos, a qual pode ocorrer de duas formas: o mineral pode 

ser absorvido pelas células do epitélio intestinal ou como ocorre na maioria das vezes 

onde o agente quelante é absorvido levando junto a si o metal (KRATZER, VOHRA, 

1996).  

Os minerais quelatos com aminoácidos são neutros eletroquimicamente e não 

interagem com medicamentos, não formam complexos insolúveis com outros minerais 

e não competem com eles pelo sítio de absorção. Outra vantagem é a diminuição, ou 

até mesmo ausência de efeitos colaterais no trato gastrointestinal. 

Essas propriedades proporcionam aos minerais aminoácidos quelatos uma alta 

biodisponibilidade, superior a de todos os outros compostos minerais, como podemos 

verificar pela análise do gráfico da figura 18: 
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Figura 18: Diferenças de absorção dos diferentes compostos minerais (KILYOS, 

2014). 

 

4.1 Ferro  

 

O ferro é um dos metais amplamente utilizados pelos organismos vivos, 

participando de processos bioquímicos metabólicos vitais (LATUNDE-DADA, et al, 

1998), incluindo a manutenção dos cabelos e unhas. O ferro é um elemento essencial 

à maioria dos processos fisiológicos do organismo humano, desempenhando função 

central no metabolismo energético celular (AISEN, 1982). Fisiologicamente, é 

encontrado na forma ferrosa (Fe+²) ou férrica (Fe+³) e pode coexistir funcionando, 

alternativamente, ora como agente oxidante ora como agente redutor dentro de um 

mesmo sistema (HUEBERS, FINCH, 1987). 

Para que o organismo utilize o ferro, é necessário que ele seja captado, 

interiorizado e entregue à célula sob a forma solúvel. No organismo humano existem 

três proteínas que têm a função de captar, transportar e armazenar o ferro, garantindo 

sua biodisponibilidade, são elas: a transferrina, o receptor da transferrina e a ferritina 

(BRITTENHAM, 1994).  

O ferro carbonila, é um ferro elementar fabricado pela decomposição química de 

pentacarbonilo de ferro, também possui propriedades específicas que o tornam eficiente 

a para a suplementação do mineral. A biodisponibilidade do ferro depende de diversos 

fatores, tais como tamanho de partícula, área superficial, carga iônica e teor de ferro 

(ISP, 2005). A tabela 1 contém um comparativo entre as propriedades do ferro carbonila 

e de outras formas de ferro, mostrando que, assim como as formas quelatadas desse 

mineral, a mesma possui biodisponibilidade melhorada para a suplementação: 
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Tabela 1: Comparativo do ferro carbonila com as outras formas de ferro (adaptada de 

ISP, 2005). 

Composto de ferro Tamanho de partícula (μm) Teor (%) Absorção (%) 

Sulfato ferroso N/A 20 20 

Ferro reduzido 10 - 20  96 33 

Ferro eletrolítico 10 - 20  97 47 

Ferro Carbonila 7 - 9  98 69 

 

Alguns sintomas da deficiência do ferro incluem anemia ferropriva, fraqueza, 

palidez, dores de cabeça, aumento da suscetibilidade a infecções, queda de cabelos e 

unhas frágeis (LAVALLE METABOLIC INSTITUTE, 2012; GRANTHAM-MCGREGOR, 

BAKER-HENNINGHAM, 2010; CANÇADO, CHIATTONE, 2010). Isso ilustra os 

benefícios da suplementação de ferro no tratamento estético de cabelos e unhas. 

 

 

Figura 19: Feijão carioca, rico em ferro: 1,3 mg/100g. Seriam necessários 1.076,9g 

para atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

 

4.2 Magnésio 

 

 O magnésio é o quarto cátion mais abundante no organismo e o segundo cátion 

intracelular depois do potássio (ELIN, 1987; MARTIN, et al, 2008), tendo importante 

papel em inúmeras funções biológicas, incluindo processos biológicos dos cabelos e 

unhas. 

Dentre as funções desempenhadas pelo magnésio, a principal é sua ação como 

cofator enzimático. O íon de magnésio atua no metabolismo de ácidos nucleicos, na 

síntese proteica e nas reações metabólicas envolvendo a produção energética. Mais de 

300 enzimas são dependentes desse mineral (INNERARITY, 2000). 

A quantidade de magnésio depende da sua absorção e de sua excreção renal. A 

absorção ocorre ao longo de todo trato intestinal, principalmente no jejuno e íleo (TONG, 

RUDE, 2005; SALES, PEDROSA, 2006). Dois mecanismos são responsáveis por essa 

absorção, um sistema de transporte passivo e outro de transporte ativo (BOHL, VOLPE, 
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2002). O transporte passivo é uma via de absorção simples de difusão pela mucosa 

intestinal quando a ingestão do mineral é alta (BOHL, VOLPE, 2002; COUDRAY, et al, 

2002). Quando a ingestão de magnésio é baixa, predomina-se o mecanismo de 

transporte ativo através de transportadores de magnésio, TRPM 6 e TRPM 7 (ROMANI, 

2007; QUAMME, 2008). Após a absorção intestinal, o magnésio é transportado, via 

sistema circulatório, para compartimentos extra e intracelular ou retido para formação 

dos tecidos, e o restante é eliminado nas fezes (FINE, et al, 1991).  

Um estudo avaliou a divisão/multiplicação das células e verificou que o índice de 

divisão celular vai diminuindo conforme o envelhecimento. Na deficiência de magnésio, 

ocorre a diminuição da duplicação celular, por isso a falta desse nutriente leva mais 

precocemente ao envelhecimento do organismo com destaque para as estruturas 

intestinais, o que reflete na diminuição da absorção de nutrientes (KILLILEA, AMES, 

2008; SUTENDRA, et al, 2007). O impacto desse fator gera efeitos também na saúde 

dos cabelos e das unhas. 

 

 

Figura 20: Granola, fonte de magnésio: 97 mg/100g. Seriam necessários 268,0g para 

atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 

 

4.3 Zinco 

 

O zinco participa de muitas reações do metabolismo celular como um componente 

estrutural e funcional de várias metaloenzimas e metaloproteínas, incluindo processos 

fisiológicos, tais como função imune, defesa antioxidante, crescimento e 

desenvolvimento (SZCKUREK, et al, 2001). 

Em sua função como antioxidante, o zinco induz a síntese da metalotioneína que 

apresenta propriedades antioxidantes em uma diversidade de condições tais como 

exposição à radiação, drogas e metais pesados (POWELL, 2000; MARET, 2000; 

HAMMER, 1986). A tabela 2 mostra as funções do zinco no organismo humano: 

 



                                                                                                                          21  

 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 

Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

Tabela 2: Funções do zinco no organismo humano (KOURY, DONANGELO, 2003). 

Funções do zinco no organismo 

Proteção antioxidante 

Ação como cofator enzimático 

Divisão celular 

Estabilização da transcrição gênica 

Estabilizador de membranas celulares 

Estoque e liberação de insulina 

Metabolismo da vitamina A 

Metabolismo energético 

Resposta e regulação do sistema imune 

Síntese de proteína 

 

LEE, et al, (1989), demonstraram, em um estudo que a absorção de zinco é 

dependente de sua concentração no lúmen, e que o jejuno é a porção intestinal onde 

ocorre a maior absorção. Segundo JACKSON (1989), a captação de zinco pelas células 

do epitélio intestinal é regulada homeostaticamente por mecanismos de difusão e 

processos mediados por carreadores. Em situações de baixa ingestão ocorre aumento 

da capacidade de transporte dos carreadores, e diante da alta ingestão alimentar, torna-

se relevante um mecanismo de difusão passiva sem saturação.  

Dentre os sintomas da deficiência do zinco, incluem-se unhas fracas, quebradiças 

e com manchas, cabelos secos e quebradiços, aumento da queda de cabelos e até 

mesmo calvície (SHAH, YAN, 2008; HEATH, SIDBURY, 2006; DUTSCH-WICHEREK, 

et al, 2008; GREENWOOD, SENTRY, 2007).  

 

 

Figura 21: Lentilha, rica em zinco: 1,1 mg/100g. Seriam necessários 636,4g para 

atingir a ingestão diária recomendada (PASCHOAL, et al, 2012). 
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5 CONCLUSÃO 

 

A tabela 3 mostra a informação nutricional do produto Equaliv Reinforce®. Assim, 

diante deste dossiê técnico, pode-se verificar que todas as vitaminas e minerais 

presentes no produto possuem propriedades que melhoram o aspecto físico, fortalecem 

e revitalizam os fios dos cabelos e as unhas.  

 

Tabela 3: Tabela nutricional do produto Equaliv Reinforce®. 

 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Por porção de 1020mg (1 cápsula) 
 

Quantidade por porção % VD (*) 
Valor Energético 5,4 kcal = 23 kJ 1% 
Gorduras totais 0,5 g 1% 
Ferro 7,00 mg 50% 
Magnésio 130,00 mg 50% 
Zinco 3,50 mg 50% 
Vitamina A 600,00 mcg 100% 
Vitamina C 45,00 mg 100% 
Vitamina E 10,00 mg 100% 
Vitamina B1 1,20 mg 100% 
Vitamina B2 1,30 mg 100% 
Vitamina B3 16,00 mg 100% 
Vitamina B5 5,00 mg 100% 
Vitamina B6 1,30 mg 100% 
Ácido Fólico 240,00 mcg 100% 
Vitamina B12 2,40 mcg 100% 
Biotina 30,00 mcg 100% 

Não contem quantidades significativas de carboidratos, proteínas, 
 

gorduras saturadas, gorduras trans fibra alimentar e sódio. 
 * % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

 

As propriedades dos componentes do produto foram indicadas, resumidamente 

na tabela 4, indicando as funções e a importância para a saúde dos cabelos e das unhas 

de cada vitamina e mineral: 
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Tabela 4: Funções dos componentes do produto Equaliv Reinforce®. 

 Componentes: Funções: 

V
ita

m
in

as
 

Vitamina A Importantes na diferenciação e crescimento das células 
epiteliais dos cabelos e unhas, influenciando em seu 
desenvolvimento, crescimento e sua integridade. A queda de 
cabelo é um dos sintomas de sua deficiência. Vitamina B9 - Ácido fólico 

Vitamina C 
Participa de diversos processos metabólicos, dentre eles a 
formação do colágeno e inativação dos radicais livres, agindo 
como antioxidante. 

Vitamina E 

Atua como antioxidante e no sistema cardiovascular, 
estimulando a vasodilatação e circulação sanguínea de todo 
organismo, como também da microcirculação que leva 
nutrientes até os cabelos e unhas.  

Vitamina B1 - Tiamina 

Modulam e regulam a homeostase metabólica e processos 
celulares críticos, portanto, na saúde dos olhos, pele, boca, 
cabelos e unhas. A riboflavina e a niacina atuam também como 
antioxidante.  

Vitamina B6 - Piridoxina 

Vitamina B2 - Riboflavina 

Vitamina B3 - Niacina 

Vitamina B5 - Ácido pantotênico  
Fortalece a reprodução e divisão celular e proporciona a 
regeneração capilar, conferindo mais força e vitalidade aos fios, 
evitando quebras, ressecamento e fragilidade.  

Vitamina B12 - 
Cianocobalamina 

O mecanismo de reparo cromossômico é comprometido 
quando sua concentração é baixa. Assim, sua deficiência pode 
causar anemia perniciosa, entre outras complicações, incluindo 
perda de cabelo. 

Vitamina B7 - Biotina 

Produz cabelos saudáveis e previne cabelos brancos e queda 
de cabelo, além de melhorar a aparência das unhas, conferindo 
vitalidade e força. Em caso de deficiência severa, o sucesso do 
tratamento depende muitas vezes não apenas da biotina, mas 
de todas as outras vitaminas do complexo B, além das 
vitaminas lipossolúveis. 

M
in

er
ai

s 
Q

ue
la

to
s Ferro 

Elemento essencial na maioria dos processos fisiológicos do 
organismo. Dentre alguns sintomas, sua deficiência pode 
causar queda de cabelo e unhas frágeis. 

Magnésio Tem papel importante em inúmeras funções biológicas, mais 
de 300 enzimas são dependentes de magnésio. 

Zinco 
Participa de reações do metabolismo celular, incluindo 
processos fisiológicos, tais como função imune, defesa 
antioxidante, crescimento e desenvolvimento. 
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Um estudo realizado com pacientes com queixa de cabelos danificados fizeram 

uso de um suplemento vitamínico, com conteúdo nutricional semelhante ao Equaliv 

Reinforce®, por 90 dias. Esse estudo foi realizado com três grupos diferentes: cabelos 

virgens, cabelos com tintura e cabelos com tintura e alisamento. Os gráficos da figura 

22 apresentam a diferença no aspecto e na perda dos fios ao longo da utilização do 

polivitamínico. 

 

  

Figura 22: Percentual de pacientes com melhora no aspecto físico dos cabelos e 

percentual da diminuição de perda de fios por grupo (adaptada de ADDOR, et al, 

2012). 

 

Podemos perceber que o Equaliv Reinforce® tem grande potencial no tratamento 

dos cabelos e das unhas, pois possui vitaminas e minerais que, com comprovação 

científica, atuam direta e indiretamente na saúde desses anexos tão importantes. É isso 

que o Equaliv Reinforce® vem proporcionar à vida dos consumidores: o resgate da 

autoestima com cabelos e unhas bem tratados e com melhor aparência. 
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