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Vitaminas 
 

As vitaminas são essenciais em nosso corpo, sem elas 

perdemos a condição de saudáveis, prejudicamos nossos 

sistemas de órgãos e   poderemos desenvolver doenças que 

levam a morte. 

Cada vitamina possui suas especificas funções, auxiliando 

órgãos, tecidos, ossos, peles a terem uma boa saúde. Além de 

toda essa ajuda para o bom funcionamento. As vitaminas 

são fontes de energia, e vitalidade para diversas células. 

Com as vitaminas podemos evitar doenças, evitar 

transtornos que por falta de uma ingestão mínima de 

nutrientes causará enfermidades que pode ser considerada 

de leve grau de perigo a alto risco de vida. 

Não é à toa que as medicinas, principalmente da parte dos 

nutricionistas, se preocupam tanto com a suplementação 

correta, nosso corpo não produz vitaminas, então a 

alimentação saudável e balanceada é a melhor forma de 

absorver tudo que é necessário. 

 





O que são as Vitaminas?

 
A palavra foi criada em 1912 pelo polonês Casimir Funk, ele 

era um bioquímico, e se baseou no latim para a criação. Vem 
da palavra Vita (vida) e o sufixo amina (aminas vitais ou 

aminas da vida). 
As vitaminas são formadas de compostos orgânicos e 
nutrientes. Os compostos orgânicos são substâncias 

químicas provenientes da natureza que auxiliam e 
complementam as funções presentes em nosso corpo. Já os 

nutrientes são essenciais para que o metabolismo de 
organismos vivos aconteça 

A vitamina é um micronutriente assim como os minerais e 
fibras, ou seja são exigidos pelo corpo humano em pequenas 

doses. Mesmo que seja baixa a quantidade, elas são vitais 
para o bom funcionamento do corpo. 

Encontramos em alimentos e plantas que possuem doses 
necessárias para supri a alimentação humana. Exista as 

vitaminas sintéticas mas que são controversas pois não tem 
o mesmo efeito e ainda pode causar reações contrarias pela 

falta da mesma. 
As vitaminas sintéticas podem auxiliar na suplementação 

mas por não atingirem níveis verdadeiros podem vir a causar 
deficiências de nutrição e ao invés de auxiliar, prejudicar. 

O melhor mesmo é o consumo do alimento in natura, cheio 
de vitaminas e vitalidades. 
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A vitamina A também é chamada de retinol tem importantes 
funções no corpo humano de proteção. 

Sua função é proteger os olhos, a visão, de infecções do 
corpo, manutenção da pele e mucosa e crescimento e 

desenvolvimento de membros. 
Possui antioxidante que fortalecem o sistema imunológico 

e protegem a pele. 
A vitamina A pode ser encontrada na ingestão de alimentos 

de origem animal e vegetal. 
Nos vegetais de cor amarelo alaranjado e verdes escuros ou 

óleo vegetais, já nos animais pode ser obter através do 
consumo de fígado, gema de ovo, leite e derivados. 

Além de ser uma vitamina essencial para nosso corpo, a 
vitamina A renova as células, facilita no crescimento dos 
dentes, auxilia no colágeno, combate a anemia e favorece 

a melhora da visão. 
Na junção das proteínas que são responsáveis pela 

captação de luz na retina, a vitamina A é muito importe 
nessa composição. 

 



 
Assim como sua falta da Vitamina A pode causar 
complicações. A falta dessa vitamina pode gerar 

xeroftalmia. Mais conhecida como olho seco ou conjuntivite 
seca (ceratoconjuntivite). 

A xeroftalmia caracteriza-se por alterar a produção de 
lágrimas e acarretando ressecamento dos olhos, em casos 

extremos pode ocorrer cegueira noturna e úlceras nos 
olhos. Essas ulceras causam manchas brancas nos olhos 

que se não forem tratadas podem cegar. 
Para reverter o quadro o aumento da ingestão de vitamina 
A é o mais indicado. Alimentos como leite integral, queijo e 

ovos podem auxiliar para um aumento no índice de 
vitamina A no corpo. 

Fique atendo a esses sintomas pois podem ser um aviso 
de baixa vitamina A em seu corpo: 

• Sensação de queimação, ardência nos olhos 
• Olho seco, sem lubrificação mesmo piscando. 

• Dificuldade para enxergar em ambientes com pouca 
luz 

 



 
Não. A única forma de o corpo humano absorver os nutrientes 

da vitamina A é através do consumo de alimentos. 
A superdosagem pode causar a hipervitaminose A. 

A hipervitaminose A faz células se incharem causando a 
toxidade no corpo humano, essa toxidade pode ser amenizada 

com a vitamina E. Alguns sintomas do excesso de vitamina 
são: 

• Visão turva 
• Dor óssea ou inchaço 
• Tontura e sonolência 

• Aumento da pressão intracraniana e dor de cabeça 
• Diminuição da apetite e confusão mental 

 
 

O copo humano produz Vitamina A?

Onde encontrar a Vitamina A?

 
 

Um indivíduo adulto deve consumir em média 5.000 IU 
(unidades internacionais) de vitamina A por dia. 

A vitamina A é encontrada nos alimentos de origem vegetal e 
animal.  

 



 
• Peixes 

• Bife de Fígado: Porção de 100g de fígado proporciona 16.898 IU de 
Vitamina A. 

• Leite integral 
• Ovo: Um ovo grande proporciona 870 IU de nutrientes. 

• Queijo: 
• Manteiga: Uma colher de sopa de manteiga proporciona 355 IU do 

nutriente 
 

Origem animal:

Origem Vegetal:

 
• Batata-doce: Porção de 100g de batata-doce proporciona 19.218 de 

nutrientes. 
• Cenoura: Porção de 100g de cenoura proporciona 17.033 IU de 

vitamina A. 
• Manga: Porção de 100g de manga proporciona 1.082 IU de Vitamina 

A. 
• Mamão 
• Laranja 

• Abóbora: Porção de 100g de abóbora proporciona 11.155 IU de 
nutrientes. 

• Damasco: Porção de 120g de damasco proporciona 15.076 IU de 
vitamina A. 

• Brócolis: Porção de 100g de brócolis proporciona equivalente a 623 
IU de vitamina A. 

• Espinafre 
• Pêssego 

• Couve: Porção de 100g de couve proporciona 13.612 IU de vitamina 
A. 

• Melão: Porção de 100g de melão proporciona 3.382 IU de Vitamina A. 
• Atum: Porção de 100g de atum proporciona 2.520 IU do nutriente. 
• Pimentão Vermelho: Porção de uma colher de sopa proporciona 

2.081 IU de nutriente. 
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A Vitamina D é a vitamina do Sol. 
A vitamina D possui a função de  preservar o tecido ósseo 
facilitando a absorção do cálcio. Ela faz o Balanceamento 
dos níveis de cálcio e fósforo no organismo que se chama 

homeostase. 
 

A homeostase é o equilibro perfeito entra as quantidades 
necessárias de cada parte do nosso corpo para que tudo 

funcione bem. Um exemplo é a temperatura corporal que 
está sempre controlada quando o indivíduo esta saudável. 
A vitamina D também é conhecida como antirraquítica ou 
colecalciferol (D3), é adquirida através de exposição 

solar. É através dos raios UVB que podemos absorver uma 
taxa de 90% de nutrientes. 

 
Entretanto a exposição solar não é a única fonte de 

vitamina D há alimentos ricos em vitamina D. Lembrando 
que dependendo da época do ano, alimentos de origem 

animal pode apresentar níveis de vitamina D menores. Um 
exemplo é o inverno onde a incidência solar é menor. 

 



 
Os alimentos que contêm em abundância a vitamina D são 
os em óleos de fígado de peixes, derivados do leite como 
manteiga e queijo. Também há quantidades da vitamina em 

carnes, cogumelos, salmão, sardinha e mariscos. 
 

A dieta balanceada com bons níveis de vitamina D não 
descarta a necessidade da exposição ao sol, observando 
sempre os horários com baixa exposição de UVB. Em 15 
minutos de exposição o contato dos raios com a pele faz 

com que ela sintetize a vitamina D. 
Assim como as vitaminas sintéticas nunca são consideradas 

completas, a vitamina obtiva através dos raios é única, os 
fatores naturais nunca serão copiados pela tecnologia. A 

exposição ao sol sempre deve ser considerada como 
primeira opção para a obtenção da vitamina. 

Além de absorver cálcio e fortalecer os ossos, outros órgãos 
como o cérebro, o coração, o estômago e os pulmões, 

também são beneficiados positivamente com a vitamina D. 
 



 
• Regula o equilíbrio dos níveis de cálcio e fosforo no corpo 

(Homeostase) 
• Ajuda a processar o açúcar no sangue 

• Diminui a pressão arterial 
• Previne o sobrepeso 

• Melhora o raciocínio e a memória 
• Fortalece o sistema imunológico 

Funções da Vitamina D para o 

organismo

Onde encontrar a Vitamina D?

 
 

Você sabia que existe dois tipos de vitamina D? 
 

 Vitamina D2 ou ergocalciferol encontra-se apenas na origem 
vegetal, alguns fungos e plantas a produzem quando entram 

em contato com os raios UVB. Os cogumelos Shiitake e 
Shimeji são exemplos que possuem a D2. 

Vitamina D3 ou colecalciferol é um tipo de vitamina D que é 
sintetizada na pele através do colesterol. Ela pode ser obtida 

através do contato com nossa pele ou na ingestão de 
alimentos que tiveram essa sintetização, em peixes por 

exemplo.  

A forma eficaz de adquirir a vitamina D é através da 
exposição solar, para as pessoas de pele mais clara, 

recomenda-se ficar exposto ao sol no máximo 15min por dia 
e para as pessoas de pele negra necessitam de pelo menos 
1 hora por dia de exposição solar, para obter nutrientes da 

vitamina D. 
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A vitamina E foi descoberta em 1922 por Evans e Bishop, em 
um estudo sobre infertilidade em ratas, a descoberta foi que o 

problema acabava quando os animais ingeriam gérmen de 
trigo, ou seja, que contem vitamina E. 

Assim concluíram que havia uma substância ativa que 
denominaram de vitamina E. 

A função principal da Vitamina E é a ação antioxidante, é 
uma das substâncias mais importante na célula para combater 

a oxidação da membrana e proteger dos radicais livres. 
Ela também protege os pulmões de oxidantes do ambiente, e 

o coração contra também os radicais livres que atacam o 
músculo. 

Pode-se encontra vitaminas E em origem animal em gema de 
ovo e fígado e vegetal em Gérmen de trigo, óleos vegetais, 
sementes oleaginosas e vegetais na cor verde escuro como 

couve por exemplo. 
 



 
 

As deficiências relacionadas a vitamina E podem estar 
relacionadas há alguma outra doença ou o baixo consumo. A 

falta da vitamina no corpo pode acarretar em: 
• Distúrbios na vesícula biliar e fígado 

• Fibrose cística 
• Pancreatite 

• O excesso de vitamina causa o que 
• Como consumir corretamente a vitamina 

 
Confira os sintomas de pessoas com falta da vitamina E: 

 
• Perda de reflexos, equilíbrio e coordenação (adultos) 

• Perda de cabelo e cabelo seco (adultos) 
• Doenças gastrointestinais e dificuldade para andar 

(adultos 
• Nas crianças: 

Retinopatia (causa cegueira), má formação física e mental, 
doenças hepáticas, perda de coordenação muscular. 

Ataxia (perda do controle voluntário), paralisia dos olhos, 
queda da pálpebra superior, disartria (distúrbio na fala), 

crescimento lento. 
• Problemas neurológicos (adultos) 

• Diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos (adultos) 
• Catarata, diminuição da libido, manchas na pele (adultos) 

 

A falta de Vitamina E



 
 

Veja a lista de onde você pode obter fontes de vitamina 
E: 
 

• Óleos de soja, milho, gérmen de trigo, girassol e 
cártamo 

• Amêndoa, avelã e amendoim 
• Amora, damasco, nozes, tomate, manga, kiwi, 

abacate, brócolis, espinafre 
 

As doses diárias recomendadas para cada idade são: 
 

• 0-6 meses: 4 mg/dia 
• 7-12 meses: 5 mg/dia 

• 1-3 anos: 6 mg/dia 
• 4-8 anos: 7 mg/dia 

• 9-13 anos: 11 mg/dia 
• 14-18 anos: 15 mg/dia 

• A partir de 19 anos: 16 mg/dia 
• Grávidas: 16 mg/dia 
• Lactantes: 19 mg/dia 

Onde encontrar a Vitamina E
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A vitamina K tem a função de evitar a hemorragia e 
coopera com o desenvolvimento da coagulação sanguínea. 

Ela é lipossolúvel ou seja solúvel somente em gorduras. É 
uma das responsáveis pela composição de proteínas que 

integram na coagulação sanguínea. 
Além de ajudar com a coagulação sanguínea, a vitamina K 

fornece uma proteína chamada osteocalcina (proteína do 
osso). 

Proporciona a imobilização do cálcio na massa óssea, 
contribuindo para a restruturação dos ossos e também 

prevenindo doenças cardiovasculares. 
Novos estudos apontam que a vitamina K pode auxiliar na 

prevenção da osteoporose devido ao osteocalcina. 
Existem três tipos de vitamina K: 

• Vitamina K1: 
A filoquinona como é conhecida a vitamina K1. Os nutrientes 

dessa vitamina podem ser encontrados em alimentos 
naturais como folhas de cores verdes. 

Esses nutrientes garantem a metabolização pelo fígado 
proporcionando eficiência na coagulação sanguínea. 

 
 
 



 
• Vitamina K2: 

A Vitamina K2 conhecida também como menaquinona 
envia diretamente os nutrientes para as paredes dos vasos 

sanguíneos, ao redor dos tecidos do fígado e para os 
ossos. 

Faz a redução das bactérias no trato gastrointestinal. São 
produzidas pelas próprias bactérias do intestino delgado. 

 
• Vitamina K3: 

Denominada menadiona a vitamina K3 é um suplemento, 
produzido sinteticamente, que quando utilizado no 

organismo, contribui para repor falta dos nutrientes da 
vitamina K3. 



 
A grande concentração de vitamina K é encontrada em alimentos 

folhosos da cor verde e escuras. 
Isso porque as plantas com folhas verdes escuras concentram uma 
quantidade de clorofila (pigmento fotossintético), na qual a planta 

absorve da luz. 
Os Alimentos que mais possuam vitamina K são: 

• Brócolis, couve-flor, espinafre, espargos, alface, pepino. Nabo. 
• Chá verde 

• Abacate, framboesa, ameixas, mirtilo. 
• Feijão de soja 

• Rúcula, agrião, repolho 
• Leite e Ovos 

• Cebola e Cenoura 
• Óleos de canola 

• Banana, uva, limão 
 
 

Onde encontro a Vitamina K

Quais os beneficios da Vitamina K

A vitamina K além de ter importante papel na coagulação 
sanguínea, proporciona vários benefícios, como por exemplo: 

• Previne da osteoporose 
• Previne hemorragia 

• Auxilia na perda de peso 
• Prevenção de doenças do coração causadas por radicais 

livres 
• Previne diabetes tipo 2 

• Bem-estar 
• Protege o sistema digestivo 

 



 
O nosso intestino produz milhões de bactérias que são 

capazes de fabricar lipossolúveis (gorduras), a vitamina K2, 
conhecida também como flora intestinal. 

Os únicos casos de organismo que não produzem essas 
bactérias são os recém-nascidos. Portanto é necessário 
acrescentar em suas dietas alimentares se consumirem 

suplementação ou a lactantes passarem a ingerir as 
quantidades recomendadas. 

Há alguns fatores que podem prejudicar a produção da 
vitamina K pelas bactérias da nossa flora intestinal: 

• Excesso de álcool 
• Estresse 

• Uso exagerado de antibióticos.   
 
 

A falta de Vitamina K


