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VITAMINAS 

Vitaminas são substâncias químicas orgânicas 
complexas, naturalmente encontradas nos alimentos, e 
que sempre fizeram parte da nossa dieta primordial e 
natural. São essenciais para o equilíbrio da nossa saúde e 
de todo o mecanismo bioquímico e fisiológico de nosso 
organismo e de todas as nossas funções. Regulam o 
nosso metabolismo geral, inclusive o metabolismo da 
transformação de carboidratos e gorduras em energia. 
Sendo assim, melhoram o nosso desempenho e promovem 
a eficácia em todas as atividades diárias e principalmente 
nas atividades físicas e esportivas, dando mais disposição 
e prevenindo lesões. Participam do nosso desenvolvimento 
e crescimento, regeneração e revitalização dos tecidos. 
Aumentam e reforçam nosso sistema imunológico, 
promovendo e aumentando nossa resistência a todas as 
doenças, principalmente as infecciosas e degenerativas. 
São poderosos antioxidantes, e, por agirem assim, impedem 
o estresse oxidativo, desacelerando os mecanismos do 
envelhecimento geral e protegendo as células da 
degeneração tissular e da morte. Estudos os mais diversos 
têm comprovado seu importante papel na prevenção dos 
mais variados tipos de cânceres. Suas deficiências, sejam 
por qual motivo for, sempre ocasionam prejuízos funcionais 
e metabólicos, que com o passar do tempo terminam 
inevitavelmente em doenças as mais variadas. 

As causas mais comuns de deficiência das 
vitaminas geralmente se devem à alimentação deficiente ou 
desequilibrada e quase sempre sem qualidade nutricional. 
Dietas inadequadas e muito restritivas, principalmente em 
quantidade de calorias e que são estabelecidas para 
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emagrecimento, não suprem as necessidades corretas 
para as vitaminas, minerais, sendo causa muito comum de 
subnutrição e deficiências. Alterações metabólicas e da 
flora intestinal também dificultam o bom aproveitamento e 
absorção das vitaminas em nossa alimentação. Crianças, 
gestantes, idosos, alcoólatras e doentes crônicos têm 
necessidades de atenção especial com relação a estas 
deficiências, e na maior parte, de reposição suplementar. 

As vitaminas são divididas em lipossolúveis e 
hidrossolúveis. As lipossolúveis necessitam de gorduras 
para sua bioassimilação e são cumulativas no organismo. 
Sua reposição, se tiver que ser feita fora da alimentação, 
deve ser criteriosa e com acompanhamento adequado. 
São encontradas tanto em alimentos vegetais como 
principalmente em animais. Fazem parte deste grupo as 
vitaminas A, D, E, e K. 

As vitaminas hidrossolúveis são normalmente 
encontradas nos alimentos vegetais, não se acumulam no 

organismo e são excretadas normalmente pela urina. Sua 
reposição adequada e regular é sempre necessária. Fazem 
parte deste grupo todas as vitaminas do complexo B e a 
vitamina C. A seguir, a descrição de cada uma delas, suas 
principais funções e também principais fontes na 
alimentação. 

Vitamina A / Beta caroteno. 
Essencial para a saúde pode ser encontrada tanto na forma 
pré formada (Vitamina A, também chamada de Retinol), como 
também na forma de pró vitamina A (também chamada de 
carotenóides), sendo o mais conhecido o Beta caroteno, que 
se transforma posteriormente no organismo na vitamina A. É 
a substância, por natureza, que mais se envolve na proteção 
do foto envelhecimento, rejuvenescimento e regeneração 
da pele. Tem ação imunoprotetora e antioxidante, sendo por 
isso uma substância que protege contra o envelhecimento 
acelerado  e  nos torna  mais resistentes às  doenças. Tem 
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papel essencial na manutenção da visão, revitalização e 
regeneração da pele, cabelo, unhas, e no desenvolvimento e 
na manutenção da saúde de ossos e dentes. É necessária 
para manter bons níveis de formação do hormônio 
masculino testosterona e para manter a fertilidade feminina. 
Sua deficiência envelhece e resseca a pele, prejudica a 
visão, enfraquece as defesas do organismo, deixando-o 
mais vulnerável às infecções, principalmente da pele e vias 
respiratórias. Dificulta ainda o crescimento e o 
desenvolvimento das crianças e adolescentes. Os cabelos 
ficam sem brilho e as unhas quebradiças. 
Fontes - A vitamina A formada é encontrada principalmente 
nas carnes, peixes, fígado, leite, queijo e ovos. O B'caroteno é 
um pigmento vegetal com maior efeito antioxidante e 
protetor, sendo encontrado principalmente nos vegetais 
folhosos de cor escura, brócolis, frutas e outros vegetais 
amarelo-alaranjados, principalmente o mamão, a cenoura, o 
tomate, o pimentão, a melancia, o melão, entre outros. 

Vitamina B1 -Tiamina. 
Essencial para o bom funcionamento dos músculos, dos 
nervos e inclusive do coração. Sua deficiência causa fadiga, 
depressão e irritabilidade emocional. É muito importante na 
conversão da glicose do sangue em energia para as células, 
principalmente as musculares, e também para a atividade 
cerebral, sendo muito importante no metabolismo dos 
carboidratos. Quem sofre de estresse, ansiedade crônica, 
fuma, consome bebidas alcoólicas e tem atividades 
extenuantes, necessita de doses maiores de vitamina B1. 
Melhora o desempenho cerebral, muscular e cardíaco. Sua 
deficiência crônica provoca uma doença chamada beribéri, 
que afeta nervos, músculos e coração.  
Fontes - grãos integrais, legumes, leguminosas e carnes em 
geral. 

Vitamina B2 - Riboflavina. 
Como a vitamina B1, também é essencial para a conversão 
dos carboidratos e gorduras em energia  e  portanto para o 
 

85 



Reeducação Alimentar, Emagrecimento, Saúde e Longevidade 

bom funcionamento do metabolismo dos músculos, nervos, 
cérebro e coração. Muito importante para a saúde da pele e 
mucosas. Sua deficiência causa a maioria das rachaduras 
nos cantos da boca, tonturas, fadiga e desânimo. Melhora 
a anemia, pois está envolvida na melhor absorção do ferro. 
Protege contra as lesões oxidativas de atletas e de quem 
pratica muita atividade física. Há trabalhos que sugerem ação 
protetora da vitamina B2 contra o câncer, principalmente o 
do esôfago. 
Fontes - Leite, queijo, iogurtes, vegetais verdes folhosos, 
frutas, cereais e carnes. O leite e derivados são a sua melhor 
fonte. 

Vitamina B3 - Niacina, Nicotinamida, Ácido nicotínico. 
O ácido nicotínico hoje é considerado uma das melhores 
maneiras de tratar, prevenir e reduzir os níveis de colesterol 
alto, com comprovação cientifica incontestável. É também 
incontestável que diminui o risco de morte nos pacientes 
acometidos de ataque cardíaco. É vasodilatador, sendo 
não só protetor cardíaco, ajudando na redução da pressão 
arterial, como também no aumento do fluxo sangüíneo dos 
vasos penianos, aumentando o desempenho sexual. 
Trabalhos comprovam sua eficácia no tratamento de 
estados depressivos e até como coadjuvante no tratamento 
da esquizofrenia. Tem ação estimulante cerebral por 
incrementar a síntese de neurotransmissores no cérebro, 
inclusive a serotonina. Sua deficiência crônica leva a uma 
doença chamada pelagra, que afeta o cérebro, causando 
depressão e demência, disfunções digestivas e pele rugosa, 
seca e envelhecida.  
Fontes - carnes magras, peixes, ovos, cenoura e brócolis. 

Vitamina B6 - Piridoxina. 
Essencial para a síntese adequada do ácido nucléico, 
estrutura fundamental para boa manutenção e divisão das 
células, sendo considerada uma vitamina antienvelhe-
cimento. Facilita o aumento da produção dos glóbulos 
vermelhos e  conseqüentemente  a  proteção do organismo 
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contra anemias, melhorando a produção de anticorpos 
reforçando assim nossas defesas. Auxilia no tratamento de 
estados depressivos e estresse, aumentando a produção 
de neurotransmissores cerebrais. Alivia náuseas, espasmos 
musculares noturnos e câimbras. Usado em associação ao 
magnésio, melhora os sintomas de tensão pré-menstruai. 
Estudos estão comprovando ser a vitamina B6 uma das 
melhores formas de prevenir e ajudar a tratar o túnel do 
carpo. Junto com a vitamina C ajuda a prevenir problemas 
de pele áspera e alguns tipos de acne. Sua deficiência pode 
provocar depressão, irritabilidade, neurites, mudanças de 
personalidade, fadiga, déficit de aprendizado e náuseas. 
Fontes - Carnes, grãos integrais, nozes, levedo de cerveja, 
sementes. 

Vitamina B12 - Cianocobalamina. 
É hoje considerada a vitamina da "energia", protetora do 
sistema nervoso geral (cérebro e nervos periféricos), 
melhorando a capacidade de concentração, memória, e 
raciocínio, sendo milagrosa para a juventude mental. 
Essencial para a formação da acetilcolina, que é um neuro 
transmissor fundamental para a melhora e manutenção da 
memória. Sua deficiência provoca fadiga muscular, 
fraqueza, anemia, distúrbios de concentração e da memória, 
dormências, perda de sensibilidade de mãos e pés, e 
neurites. 
Fontes - Carnes principalmente, peixes, ovos, leite e 
derivados. 

Ácido Pantotênico 

Faz parte das vitaminas do complexo B e, como tal, 
desempenha também importante papel em aumentar o 
desempenho atlético e melhorar a produção de energia. 
Aumenta a disposição e reduz a fadiga, sobretudo nas 
atividades físicas e desportivas. Junto com a biotina, 
comprovadamente melhora a vitalidade, o brilho e fortalece 
os cabelos, além de retardar seu embranquecimento. Há 
fortes evidências de  que,  por ser um tonificante,  retarda o 
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envelhecimento da pele e revitaliza as funções orgânicas 
de modo geral, inclusive fortalecendo o sistema imune e 
circulatório. Há estudos que relacionam o Ácido Pantotênico 
com a prevenção e melhora dos sintomas de artrite.  
Fontes - Suas melhores fontes são os ovos, a aveia e os 
cereais integrais. 

Biotina 

Faz parte das vitaminas do complexo B e tem um destaque 
todo especial por ser considerada, como o ácido Pantotênico, 
uma vitamina do cabelo. Produz cabelos saudáveis, ameniza 
e previne alguns tipos de calvície. Há indícios fortes de que 
também retarda o embranquecimento capilar. Como quase 
todas as vitaminas do complexo B, também participa das 
reações bioquímicas que dão mais energia ao organismo e 
melhoram seu desempenho funcional. Sua deficiência está 
fortemente associada à pele seca e envelhecida, queda dos 
cabelos e cabelos sem vida e enfraquecidos.  
Fontes - Nozes, castanhas e amêndoas, grãos integrais, 
aveia, e em menor quantidade leite e vegetais. 

Vitamina C - Ácido Ascórbico 

Principal vitamina antioxidante do organismo que 
juntamente com o Selênio e a vitamina E, é indispensável 
para nosso equilíbrio no combate às ações degenerativas 
causadas pela agressão tóxica dos radicais livres. Protege 
o organismo contra as doenças degenerativas e o 
envelhecimento em geral, melhora a produção do colágeno 
dando mais viço, tonicidade e elasticidade a pele, melhora a 
circulação diminuindo a incidência de tromboses e 
tornando-a mais fluída, ajudando a prevenir problemas 
cardiocirculatórios. Aumenta nossas defesas reforçando 
nosso sistema imunológico contra infecções, acelera a 
cicatrização dos tecidos, além de melhorar a absorção de 
ferro prevenindo anemias. É uma vitamina de vitalidade e 
rejuvenescimento geral. Embora polêmica, há evidências de 
que previne o nosso organismo contra vários tipos de câncer, 
especialmente de esôfago  e  estômago,  e nas mulheres o 

88



Dr. Marcos Sandoval Medeiros de Freitas 

câncer cervical. Fumantes, alcoólatras e pessoas expostas 
a uma maior carga de poluentes têm reconhecidamente 
maior necessidade de ingestão da vitamina C. O estresse, 
com toda a sua carga de produção exagerada de radicais 
livres e oxidação extrema, consome em excesso e necessita 
de suplementação adicional desta vitamina essencialmente 
antioxidante e protetora. 
Fontes - todas as fontes de vitamina C são 
preponderantemente vegetais, sobretudo as frutas e as 
mais ácidas, seguidas das verduras e legumes em geral. 

Vitamina D - calciferol 
Única vitamina cuja forma ativa é um hormônio e que é 
sintetizada pela pele exposta ao sol através dos raios 
ultravioleta, sendo por esse motivo muito deficiente nas 
pessoas que vivem apenas em ambientes fechados ou em 
países cujo clima carece em muito de luz solar. É encontrada 
em alguns alimentos, porém em quantidades mínimas e 
que não suprem as necessidades de forma adequada. 
Importantíssima, juntamente com a alimentação rica em 
cálcio e a atividade física, na manutenção de nossa massa 
óssea e conseqüentemente na prevenção da osteopênia e 
osteoporose. Com o envelhecimento, tomar sol e fazer 
atividade física previne perda de massa muscular e por 
conseguinte perda de massa óssea. Mulheres, principalmente 
após a menopausa, estão mais susceptíveis a estes 
problemas. Há evidências recentes de que a deficiência de 
vitamina D aumenta a predisposição a cânceres, em especial 
os de mama e cólon. Esta vitamina aumenta as nossas 
defesas auto-imunes e tem comprovadamente se mostrado 
benéfica no tratamento de doenças de pele, sobretudo na 
psoríase. 
Fontes - O sol na pele em pequenas quantidades, os peixes 
gordurosos, leite e gema do ovo. 
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Vitamina E - (tocoferol) 
É o mais importante e mais antigo antioxidante biologica-
mente ativo. Juntamente com a vitamina C e o Selênio, forma 
o trio essencial para que todo o nosso sistema biológico de 
defesa contra a agressão tóxica dos radicais livres seja 
maximizado e eficiente. A princípio, devemos ressaltar sua 
função protetora e regeneradora da membrana das células 
contra o ataque dos radicais livres, impedindo um fenômeno 
que se chama peroxidação (oxidação da membrana das 
células), que, além de prevenir o envelhecimento precoce, 
protege contra todas as doenças degenerativas 
decorrentes deste processo. Previne e diminui a incidência 
de diversos tipos de cânceres, em especial nas mulheres, 
principalmente, o câncer de mama. Atenua os transtornos 
da TPM, tonifica e rejuvenesce a pele, aumenta a disposição 
e melhora a libido. Fortalece o sistema imunológico, ajuda 
a evitar a formação de placas de gorduras nas artérias, 
protegendo assim a circulação e prevenindo doenças 
cardíacas. Há fortes indícios, de que, em equilíbrio com 
outros nutrientes essenciais, aumenta substancialmente a 
sobrevida com saúde. 
Fontes - Cereais integrais, castanhas e amêndoas, azeite 
de oliva, óleos vegetais, ovos e verduras folhosas verdes. 

Vitamina K 

Pouco conhecida, é uma vitamina essencial para o processo 
de coagulação sangüínea, prevenindo e ajudando a tratar 
hemorragias. Há também fortes evidências de que tem 
papel na mineralização óssea, consolidação das fraturas e 
também na prevenção da osteoporose, juntamente com o 
Cálcio, o Magnésio, o Boro e a vitamina D.  
Fontes - Vegetais, leite e laticínios em geral. 

Folatos - ácido fólico. 
Importante para a formação das hemácias e leucócitos e 
para a síntese e proteção do DNA, que é o núcleo e principal 
componente das células. Não é à toa que se recomenda sua 
reposição  intensiva  em  mulheres que querem engravidar, 
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para proteger o embrião de maior incidência de malformação 
fetal. Presume-se que, por este motivo, seja também, 
protetor para diversos tipos de cânceres. Tem inegáveis 
benefícios no tratamento preventivo da aterosclerose, pois 
age positivamente no metabolismo do colesterol, diminuindo 
a incidência de problemas cardiocirculatórios. É auxiliar no 
tratamento de anemias, além de aumentar as defesas do 
nosso sistema imunológico. 
Fontes - vegetais verdes folhosos, frutas, ovos e carne e 
brócolis principalmente. 
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