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Dossiê Vitaminas

VITAMINAS, MINERAIS 
E OUTROS “QUE 

TAIS”...!
Gostaríamos de salientar que 

redigimos, aqui e agora, o texto que 
gostaríamos de encontrar numa 
revista técnica de ingredientes nu-
tricionais: com histórico breve de 
cada vitamina, sinais e sintomas 
das deficiências, doses fisiologica-
mente necessárias, IDR, efeitos da 
sobredosagem, vias metabólicas e, 
principalmente, funções fisiológicas 
de cada uma isoladamente. Quase um 
mini manual rápido, um roteiro para 
auxiliar no desenvolvimento e em-
prego adequado, sem mistificações, 
acerca das vitaminas hidrossolúveis 
e demais compostos circunstantes ao 
tema. Nesta contribuição ficaremos 
apenas nas hidrossolúveis, à exceção 
do ácido ascórbico, pois não haveria 
espaço editorial para nos estender 
às lipossolúveis. A segunda parte 
está “no forno” e, dependendo do 
interesse, poderemos disponibilizar 
proximamente. 

Atrevemo-nos a colocar desta for-
ma, pois pode ser que a mentalidade 
predominante na indústria de alimen-
tos e bebidas, ao menos em parte, 
salvo engano, está muito mais ligada 
à “suplementar pelo menos”, “suple-
mentar cada vez mais” e, principal-
mente, sobredosar, devido a nuances 
regulatórias e garantir níveis míni-
mos do maior número possível de vi-
taminas e minerais, muitas vezes sem 
alcançar em profundidade as conse-
quências nutricionais em longo prazo  
destas condutas tão disseminadas. 
Obviamente, nos parágrafos finais 
vamos propor algumas das soluções 
que vislumbramos para resolver ou ao 

menos atenuar os problemas citados.
Desculpando-nos pelas suscepti-

bilidades eventualmente atingidas, 
vamos aos fatos!

A alimentação é fonte de quase 40 
nutrientes para nós humanos, os quais 
podem ser divididos em: produtores 
de energia (carboidratos, lipídios e 
proteínas), fontes de aminoácidos 
essenciais e não essenciais (pro-
teínas), ácidos graxos insaturados 
essenciais (gorduras), sais minerais 
(incluindo os oligoelementos), a água, 
e as vitaminas (compostos orgânicos 
hidro e lipossolúveis). Estas, apesar 
de variada composição química, vi-
taminas são substâncias orgânicas 
que devem ser supridas em pequenas 
quantidades pelo ambiente, uma vez 
que não podem ser sintetizadas de 
novo no corpo, ou devido ao fato de 
sua síntese ser inadequada à manu-
tenção da saúde, como por exemplo 
a síntese de ácido nicotínico (niacina) 
a partir do triptofano. Quase sempre 
a fonte ambiental  é a dieta, com a 
honrosa exceção da vitamina D, sin-
tetizada endogenamente, na pele, à 
partir da luz  solar ultravioleta. Isto 
as diferencia dos oligoelementos que 
são inorgânicos. Apesar de exibirem 
gritantes diferenças em estrutura 
química e função, alguns princípios 
gerais valem para todas. As vitami-
nas hidrossolúveis, sem exceção, são 
armazenadas em quantidades limita-
das, tornando necessário o consumo 
frequente para manutenção da sua 
funcionalidade. Já as lipossolúveis 
podem ser armazenadas em maciças 
quantidades, conferindo-lhes um 

grande potencial de toxicidade, po-
dendo ser fatais. Muitas vitaminas 
não são biologicamente ativas ao 
serem ingeridas e exigem processa-
mento “in vivo”. Nas hidrossolúveis, 
a ativação inclui fosforilação (tiamina, 
riboflavina, ácido nicotínico, piridoxi-
na) e podem exigir o acoplamento de 
nucleotídeos de purina ou pirimidina 
(riboflavina, ácido nicotínico). Entre 
suas ações conhecidas, as hidrossolú-
veis atuam como cofatores de enzimas 
específicas, enquanto pelo menos 
duas lipossolúveis, A e D, atuam mais 
como hormônios e interagem com 
receptores intracelulares específicos 
em seus tecidos alvos.

NECESSIDADES DE VITAMINAS

INGESTÕES DIETÉTICAS DE 
REFERÊNCIA. (IDR). 

O Quadro 1 fornece as ingestões 
dietéticas de referência. 

Ingestão usual de vitaminas e 
minerais

Milhões e milhões de indivíduos, 
em todo o planeta, ingerem quanti-
dades acima ou abaixo da recomen-
dada. Não vamos aqui discutir as 
razões, porém suas consequências.  
A crença errônea de que o sobrecon-
sumo proporciona “energia adicio-
nal”, fazendo com que a pessoa “se 
sinta melhor”, passam longe da única 
e verdadeira necessidade de consu-
mir suplementos ou complementar a 
dieta com polivitamínicos: o desen-
volvimento de deficiências vita-

QUADRO 1 - INGESTÕES DIETÉTICAS DE REFERÊNCIA

mínicas, seja em consequência de 
ingestão inadequada, má absorção, 
aumento das necessidades teciduais, 
ou erros inatos de metabolismo. 
Embora sejam encontradas graves 
deficiências vitamínicas causadas 
por ingestão inadequada em áreas do 
terceiro mundo, ou zonas geográficas 
especificas, como bolsões de pobreza 
nos países desenvolvidos, poucos 
casos são manifestos nas áreas ur-
banas dos grandes centros, até como 
consequência da utilização massiva 
da suplementação com vitaminas 
e minerais nos alimentos indus-
trializados, aí consumidos. Apenas 
os indivíduos que vivem abaixo da 

linha da pobreza, particularmente 
idosos e minorias étnicas, podem 
exibir um risco significativamente 
maior de ingestão inadequada de 
algumas vitaminas, especialmente 
A e C. Outros nas camadas sociais 
superiores realizam subconsumo 
devido a dietas excêntricas para 
manutenção da massa corporal, ou 
redução de sobrepeso, bem como 
modismos alimentares ou, ainda, 
pela não ingestão de alimentos, como 
na anorexia, alcoolismo ou outras 
adições a substâncias químicas. 
Fora estes, os idosos, por motivos 
econômicos ou sociais, podem estar 
também no grupo da sub-ingestão 

adequada de vitaminas, minerais e 
oligoelementos.

Por outro lado, a má absorção é 
observada em diversas circunstân-
cias que podem afetar a todos, como 
por exemplo nas doenças hepato-
biliares e pancreáticas, doença 
diarreica prolongada, verminoses, 
hipertiroidismo, anemia perniciosa, 
cirurgias bariátricas, entre outras. 
Além disso, o tratamento com an-
tibacterianos, cada vez mais dis-
seminado e inconsequente, leva ao 
aniquilamento da flora bacteriana 
do colón, reduzindo drasticamente 
os níveis de vitamina k e biotina, por 
ela sintetizadas.
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VITAMINAS HIDROSSOLÚVEIS 

Complexo vitamínico B e ácido 
ascórbico

O complexo vitamínico B abrange 
um grande número de compostos dife-
rentes em estruturas químicas e ações 
biológicas. Foram agrupados numa 

classe única por terem sido original-
mente  isolados das mesmas fontes: 
o fígado e as leveduras. É conhecido 
como Complexo Vitamínico B pelo fato 
de englobar onze substâncias, a saber: 
tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, 
piridoxina, ácido pantotênico, biotina, 
ácido fólico, cianocobalamina, colina, 
inositol e ácido para-amino-benzóico. 
A carnitina, apesar de não ser do grupo, 
será aqui descrita por sua relação bios-
sintética com a colina.

O ácido ascórbico, ou vitamina C, 
é especialmente concentrado nas fru-
tas cítricas, logo, de fontes diferentes 
do complexo B. Sozinho, merece um 
capítulo à parte e, portanto, não será 
abordado neste texto.

Tiamina - Ou vitamina B1, foi a 
primeira a ser identificada. Sua deficiên-
cia produz uma polineurite, o beribéri, 
difundida no Leste asiático, no século 
XIX, em decorrência da introdução 
dos moinhos de arroz a vapor, que pro-
duziam grãos beneficiados, destituídos 
da casca, rica na vitamina. Posterior-
mente, Eijkman, médico holandês, 
demonstrou que aves alimentadas com 
arroz beneficiado também desenvolviam 
a doença e que a mesma podia ser cura-
da ao acrescentar as cascas do arroz à 
dieta das aves, estendendo também a 
eficaz terapia aos seres humanos. Em 
1911, Funk isolou uma forma altamente 

A absorção das quantidades die-
téticas habituais de tiamina pelo trato 
digestório ocorre por um sistema de 
transporte ativo (mediado por transpor-
tador), e quando em concentrações mais 
altas, a difusão passiva também ocorre. 
Em geral, a absorção diária limita-se 
a um máximo de 8 - 15mg/dia, porém 
esta quantidade pode ser ultrapassada 
pela administração oral de tiamina em 
doses fracionadas, juntamente com ali-
mento. A captação celular de tiamina é 
mediada por um transportador especifico 
da membrana plasmática. Nos adultos 
ocorre degradação plasmática de cerca 
de 1mg/dia de tiamina pelos tecidos, 
o que equivale às necessidades diárias 
mínimas. Quando a ingestão ultrapassa 
esta necessidade, as reservas teciduais 
são inicialmente saturadas. Posterior-
mente, o excesso aparece na urina. Os 
quadros clínicos mais brandos podem ser 
de distúrbios gastrintestinais e neurite da 
gravidez, enquanto que os mais graves 
derivados da deficiência de tiamina 
podem ser: neurite alcoólica, beribéri 
infantil, encefalomielopatia necrosante 
subaguda, doença cardiovascular, e 
anemia megaloblástica.

Riboflavina - Desde 1879, foram 
isolados diversos compostos pigmenta-
dos de amarelo a partir de uma variedade 
de fontes; estes compostos foram deno-

minados de flavinas, com um prefixo 
para indicar a sua origem (p.ex., lacto, 
oro hepato). Posteriormente, consta-
tou-se que estas várias flavinas eram 
idênticas na sua composição química. 
Entrementes, a vitamina B hidrossolú-
vel foi separada num fator anti-beribéri 
termolábil (B1) e num fator promotor de 
crescimento termoestável (B2), consta-
tando-se finalmente que os concentrados 
da denominada vitamina B2 tinham 
uma cor amarela. Todas as dúvidas da 
identidade da vitamina B2 e das flavinas 
naturais desapareceram quando a lacto-
flavina foi sintetizada e constatou-se que 
o produto sintético possuía atividade 
biológica integral. Foi denominada ribo-
flavina devido à presença de ribose em 
sua estrutura. Desempenha suas funções 
no organismo sob a forma de duas co-
enzimas, cujas estruturas são: o fosfato 
de riboflavina, geralmente denominado 
flavina mononucleotídeo (FMN), e o 
dinucleotídeo de flavina adenina (FAD), 
cujas estruturas são:

O FMN e o FAD são as formas 
fisiologicamente ativas da ribofla-
vina, desempenhando um papel 
vital no metabolismo sob a forma de 
coenzimas numa grande variedade 
de flavo proteínas respiratórias. Na 
deficiência os sintomas variam, sendo 
que as primeiras manifestações são a 
faringite e a estomatite angular (ra-
chadura nos cantos da boca). Poste-
riormente, temos glossite (inflamação 

da língua), queilose (lábios vermelhos 
e descamados), dermatite seborreica 
da face e dermatite sobre o tronco e 
membros, seguida de anemia e neu-
ropatia. Em alguns casos a vasculari-
zação da córnea e a formação de cata-
ratas são proeminentes. A deficiência 
de riboflavina quase sempre vem 
associada com outras carências vita-
mínicas, quase nunca isoladas. A cota 
diária recomendada é de 1,3mg/dia  
para homens e 1,1mg/dia para mulhe-
res e sua reposição parece estar rela-
cionada com o consumo de energia e 
os períodos de maior atividade física, 
sendo abundante no leite, queijo, vís-
ceras, ovos, vegetais de folhas verdes, 
cereais e pães integrais en riquecidos. 
Ela é rapidamente absorvida pelo 
trato gastrintestinal  superior por 
um mecanismo de transporte es-
pecífico, distribuindo-se bem por 
todos os tecidos, com concentrações 
uniformemente baixas, e com apenas 
pequenas quantidades armazenadas. 

É encontrada nas fezes, as vezes em 
quantidade superior à ingerida, su-
gerindo sua síntese pela microbiota 
do cólon, não havendo evidências de 
que esta fração possa ser absorvida.

Ácido Nicotínico - A pelagra (do 
italiano “pelle agra”, pele áspera) é 
conhecida há séculos nos países onde 
se consome milho em grandes quan-
tidades, sobretudo na Itália e EUA. 

Em 1914, Funk postulou que a doença 
era causada por alguma deficiência 
alimentar; em seguida Goldberger 
e colaboradores demonstraram de 
forma conclusiva que a pelagra podia 
ser evitada aumentando o consumo 
de carne fresca, ovos e leite. Embora 
se acreditasse ser uma deficiência de 
aminoácidos essenciais, verificou-se 
logo que era evitada por um fator 
termorresistente distinto presen-
te em preparações de vitamina B 
hidrossolúvel. Em 1935, Warburg 
e col. obtiveram a amida do acido 
nicotínico (nicotinamida) a partir de 
uma coenzima isolada de eritrócito 
de cavalo. Em 1937, Elvehjem e col. 
prepararam concentrados de fígado 
altamente ativos e identificaram a 
nicotinamida como a substância eficaz 
no tratamento da pelagra. O ácido 
nicotínico também é conhecido como 
niacina, termo criado para evitar 
qualquer confusão entre a vitamina e 
o alcaloide nicotina. Hoje, a pelagra é 
muito rara nos países desenvolvidos, 
provavelmente como resultado da 
suplementação da farinha de trigo 
com ácido nicotínico desde 1939. Atua 
no organismo após sua conversão em 
nicotinamida adenina nucleotídeo 
(NAD) ou fosfato de nicotinamida 
adenina nucleotídeo (NADP). 
 

O ácido nicotínico e a nicotina-
mida são idênticos em sua função 

concentrada do fator ativo e  constatou 
que ela pertencia a uma nova classe de 
fatores alimentares, aos quais deu o 
nome de vitaminas. O fator ativo foi 
subsequentemente denominado vitami-
na B1, posteriormente denominada de 
tiamina para designar a forma cristalina 
pura da vitamina B1.

Ela atua no organismo na forma 
de coenzima pirofosfato de tiamina 
(TPP), sendo desprovida de ação 
farmacodinâmica nas doses habituais, 
sendo raros os casos de hipersensi-
bilidade, mesmo em doses elevadas. 
Fisiologicamente, as vitaminas do 
complexo B atuam no metabolismo 
intermediário em muitas reações 
essenciais, algumas das quais estão 
resumidas na Figura 1.

FIGURA 1 - ATUAÇÃO DAS VITAMINAS 
DO COMPLEXO B NO METABOLISMO
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como vitaminas. Entretanto, diferem 
acentuadamente como agentes far-
macológicos, refletindo o fato de que 
o ácido não é diretamente convertido 
em nicotinamida que deriva apenas 
do metabolismo do NAD. Os efeitos 
farmacológicos e a toxicidade do áci-
do nicotínico no homem inclui rubor, 
prurido, distúrbio gastrointestinal, 
hepatotoxicidade e ulceras pépticas. 
Em geral, os efeitos tóxicos são obser-
vados com a administração de gran-
des doses (2 a 6g/dia) no tratamento 
da hiperlipoproteinemia. O NAD e o 
NADP, ou formas fisiologicamente 
ativas do ácido nicotínico, desem-
penham um papel vital no metabolis-
mo como coenzimas para uma grande 
variedade de proteínas (enzimas) que 
catalisam reações de oxido-redução 
essenciais para a respiração celular. A 
deficiência de ácido nicotínico causa a 
pelagra, que possui sinais e sintomas 
relacionados especialmente com a 
pele, o trato digestório e o sistema 
nervoso central, uma tríade conheci-
da como “3D”, ou dermatite, diarreia 
e demência. A CDR da niacina é de 
14mg/dia e 16mg/dia para mulheres e 
homens, respectivamente. A relação 
entre a necessidade de ácido nicotíni-
co e a ingestão de triptofano ajudou a 
explicar a associação histórica entre 
a incidência da pelagra e a presença 
de grandes quantidades de milho na 
dieta. A proteína do milho é pobre em 
triptofano e grande parte do ácido 
nicotínico presente no milho e em 
outros cereais não está disponível. 
O ácido nicotínico é obtido do fígado, 
da carne, de peixes, aves, pães enri-
quecidos, cereais integrais, nozes e 
legumes. O triptofano, como precur-
sor, é obtido a partir da carne, proteí-
na animal. Tanto o ácido nicotínico 
como a nicotinamida são rapidamente 
absorvidos por todas as porções do 
trato digestório e distribuídos pelos 
tecidos.

Piridoxina - Em 1926, foi induzi-
da uma dermatite em ratos por uma 
dieta deficiente em vitamina B2. 
Todavia, em 1936, Györgi distinguiu 

da vitamina B2 o fator hidrossolúvel, 
cuja deficiência era responsável pela 
dermatite, e deu-lhe o nome de vi-
tamina B6. A estrutura da vitamina 
foi elucidada em 1939. Constatou-se 
que diversos compostos naturais 
correlatos (piridoxina, piridoxal e 
piridoxamina) possuem as mesmas 
propriedades biológicas e que, por-
tanto, deveriam ser chamadas de 
vitamina B6, entretanto o Council 
on Pharmacy and Chemistry deu à 
vitamina o nome de piridoxina.

Suas estruturas são:
 

Os compostos diferem quanto à 
posição do átomo substituinte no car-
bono 4 do núcleo piridinico: um álcool 
primário, piridoxina, o aldeído corres-
pondente, piridoxal, e um grupo ami-
noetil, piridoxamina. Cada um destes 
compostos pode ser usados pelos ma-
míferos após passagem e conversão 
pelo fígado em piridoxal-5’-fosfato, a 
forma ativa da vitamina. A piridoxina 
tem baixa toxicidade aguda, oral ou 
endovenosa, não exercendo ativida-
des farmacológicas notáveis nestes 
casos. Entretanto, pode desenvolver 
neurotoxicidade após ingestão pro-
longada de apenas 200mg/dia. Como 
coenzima, o fosfato de piridoxal está 
envolvido em diversas transforma-
ções metabólicas, principalmente de 
aminoácidos, incluindo descarboxi-
lação, transaminação e racemização, 
bem como em etapas enzimáticas 
do metabolismo de aminoácidos que 
contém enxôfre e hidroxiaminoácidos. 
Portanto, como está envolvida no 
metabolismo do triptofano, em seres 
humanos e animais com deficiencia 
da vitamina B6 verifica-se a excreção 
de diversos metabólitos deste ami-
noácido. A conversão de metionina 

em cisteína também depende desta 
vitamina.

Podem surgir lesões cutâneas se-
melhantes à seborréia em torno da 
boca, olhos e nariz, acompanhados 
de glossite e estomatite, inflamações 
da língua e boca, respectivamen-
te, dentro de poucas semanas de  
administração de dieta pobre em 
complexo B, as quais desaparcem 
rapidamente após a administração 
de piridoxina, o mesmo não ocorren-
do com outros vitaminas do comple-
xo B. Podem ocorrer crises convul-
sivas, em seres humanos, quando 
mantidos em dietas pobres em 
piridoxina, cuja administração pode 
evitar. Sua necessidade aumenta 
com o consumo de proteína na dieta, 
sendo necessária cerca de 1,6mg/
dia para cada 100g de proteína 
consumida. É encontrada na carne, 
no figado, pães e cereais integrais e 
na soja e vegetais. Ocorrem perdas 
significativas durante o cozimento, 
mostrando-se, a piri doxina, sensível 
tanto à luz UV quanto à oxidação. A 
piridoxina, o piridoxal e a piridoxa-
mina são rapidamente absorvidos no 
trato digestório após a hidrólise de 
seus derivados fosofrilados, sendo 
que o fosfato de piridoxal responde 
por, pelo menos, 60% da vitamina B6 
circulante. Acredita-se que o piridoxal 
seja a forma que atravessa membra-
nas celulares. Embora não exista 
dúvida quanto ao caráter essencial 
da piridoxina na nutrição humana, 
a síndrome clínica de sua deficiência 
isolada é rara. Pode-se presumir que 
indivíduos com carência de outros 
componentes do complexo vitamínico 
B possam apresentar deficiência de 
piridoxina. Logo, a piridoxina deve 
constitur-se num dos componentes 
a ser administrado nas carências do 
complexo.

Ácido Pantotênico - Foi iden-
tificado pela primeira vez em 1933, 
por Williams e colaboradores, como 
substância essencial ao crescimento 
de leveduras. Seu nome derivado de 
palavras gregas que significam “em 

toda parte”, o que indica a ampla 
distribuição da vitamina pela natu-
reza. Seu papel na nutrição animal 
foi inicialmente estabelecido em pin-
tos, nos quais uma doença causada 
por deficiência e caracterizada por 
lesões cutâneas era sabidamente 
curada por preparações a partir de 
extrato pancreático. Embora fosse 
inicialmente considerada “pelagra 
de pintos” não regredia com ácido 
nicotínico. Em 1939, Wooley e cola-
boradores, bem com Jukes, demons-
traram que o fator anti-dermatite 
em pintos era o ácido pantotênico. 
A elucidação da função bioquímica 
aconteceu a partir de 1947, quando 
Lipmann e colaboradores demons-
traram que a acetilação da sulfanila-
mida exigia um cofator que continha 
ácido pantotênico.

O ácido pantotênico consiste 
em ácido pantóico complexado com 
β-alanina. O composto é transforma-
do no corpo em 4’-fofsfopanteína por 
fosforilação e ligação à cisteamina. 
O derivado é incorporado à coenzi-
ma A ou à proteína transportadora 
de acil, que constituem as formas 
funcionais da vitamina.

A coenzima A atua como cofator 
em uma variedade de reações ca-
talisadas por enzimas envolvendo 
a transferência de grupos acetil (2 
carbonos), sendo estas reações im-
portantes no metabolismo oxidativo 
dos carboidratos, na gliconeogenese, 
na degradação de ácidos graxos, 
na síntese de esteróis, hormônios 

esteróides e porfirinas. Como com-
ponente da proteína transportadora 
de acil, o pantotenato atua na síntese 
de  ácidos graxos. A coenzima A 
também participa na modificação 
pós-tradução de proteínas, incluindo 
acetilação N terminal, acetilação de 
aminoácidos internos, e acilação de 
ácidos graxos. Estas modificações 
são extremamente importantes, pois 
podem influenciar a localização intra-
celular, a estabilidade e a atividade 
das proteínas.

A deficiência de ácido pantotê-
nico manifesta-se por degenera-
ção neuromuscular e insuficiência  
córtico-suprarenal. Numa 
dieta desprovida de ácido 
pantotênico teremos uma 
síndrome caracterizada por 
fadiga, cefaleia (dor de ca-
beça), distúrbios do sono, 
náuseas, cólicas abdominais, 
vômitos e flatulências pares-
tesias (sensações anormais 
devido a distúrbios funcio-
nais do sistema nervoso) de 
membros inferiores, cãibras 
musculares e comprometimento de co-
ordenação. A deficiência de ácido pan-

totênico não foi reconhecida em 
seres humanos que consomem 
dieta normal, possivelmente 
devido a presença constante da 
vitamina nos alimentos comuns. 
O ácido pantotênico é onipre-
sente, sendo particularmente 
abundante em vísceras, carne 
bovina e gema de ovo. Todavia, 
é facilmente destruído pelo calor 
e pelos álcalis.

Biotina - Em 1916, Bate-
man observou que ratos alimen-
tados com uma dieta contendo 

clara de ovo crua como única fonte de 
proteína desenvolviam uma síndrome 
caracterizada por distúrbios neuro-
musculares, dermatite grave e perda 
dos pelos. A síndrome podia ser evi-
tada com o cozimento da proteína ou 
a administração de levedura, fígado e 
seus extratos. Em 1936, Kögl e Tönnis 
isolaram da gema do ovo um fator na 

forma cristalina, que era essencial 
ao crescimento das levedura, ao qual 
deram o nome de biotina. A seguir 
demonstrou-se que a biotina e o fator 
que protegia da toxicidade da clara do 
ovo eram a mesma substância (György, 
1940). Em 1942, De Vigneaud estabe-
leceu a fórmula  estrutural da biotina 
e ela foi finalmente sintetizada. Nesse 
intervalo a natureza da antagonista 
da biotina foi esclarecida por Eakin e 
colaboradores, chamou-se avidina, e 
consiste de uma glicoproteína que se 
liga à biotina com grande afinidade e 
impede sua absorção.

Nos tecidos humanos a biotina 

atua como cofator para carboxilação 
enzimática de 4 substratos: piruvato, 
acetil co enzima A, propionil co A, 
e meticrotonil co A, formas em que 
ela desem penha importante papel 
no metabolismo dos carboidratos e 
gorduras. Devido a síntese por parte 
das bactérias intestinais, é necessário 
eliminar as bactérias, ingerir clara de 
ovo crua ou administrar antimetabó-
litos da biotina para induzir uma defi-
ciência de biotina. Nos seres humanos 
os sinais  e sintomas de deficiência 
consistem em dermatite, glossite, hi-
peresteia (alta sensibilidade), cansaço, 
dor muscular, anorexia, anemia discre-
ta e alterações do eletrocardiograma. 
Obser vou-se uma deficiência espon-
tânea em indivíduos que consumiram 
ovos crus por um longo período.

A ingestão adequada é de 30µg/dia 
e  uma dieta média fornece entre 100 e 
300µg/dia; parte da biotina sintetizada 
pela microbiota intestinal está dispo-
nível para absorção. Vísceras, peixe, 
gema de ovo, leite e nozes constituem 
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fontes ricas em biotina, a qual é ter-
moestável, porém sensível à álcalis. A 
biotina é rapidamente absorvida pelo 
trato digestório e aparece na urina 
predominantemente sob a forma de 
biotina intacta, e em quantidades 
menores na forma dos metabolitos 
bis -norbiotina e sulfóxido de biotina.

Colina - A colina não é uma vitami-
na, de acordo com a definição anterior, 
embora historicamente tenha sido 
identificada como parte do complexo 
vitamínico B. Existe ambiguidade 
no que diz respeito a inclusão desta 
substância como vitamina hidrosso-
lúvel. Em 1932, Best e colaboradores 
observaram que cães submetidos 
a remoção cirúrgica do pâncreas e 
mantidos com insulina desenvolviam 
fígado gorduroso, problema que podia 
ser evitado pela inclusão da lecitina 
de gema de ovo crua ou pâncreas 
bovino na dieta. Constatou-se que a 
substância responsável por este efeito 
era a colina. Estes estudos iniciaram 
uma série de trabalhos sobre o papel 
das substâncias lipotrópicas, especial-
mente a colina, na nutrição animal. A 
colina tem outras funções importan-
tes além daquela relacionada com o 
metabolismo dos lipídios. A colina 
(trimetilteanolamina) tem a seguinte 
fórmula estrutural:

Do ponto de vista farmacológico a 
colina exerce o mesmo papel da ace-
tilcolina, porém é bem menos ativa. A 
administração de doses orais de 10g 
não elícita respostas farmacológicas 
óbvias. A colina tem várias funções no 
organismo, tratando-se de um compo-
nente importante dos fosfolipídios, afe-
tando a mobilização das gorduras do fí-
gado (ação lipotrópica), atuando como 

doador de radicais metila (CH3), na 
metilação de substâncias tóxicas, como 
o álcool por exemplo, favorecendo sua 
eliminação, sendo também essencial 
na formação do neurotransmissor 
acetilcolina, e do autacóide fator de ati-
vação de formação de plaquetas (PAF). 
A colina é um constituinte do mais 
importante fosfolipídio, a lecitina, bem 
como dos plasmlogênios, abundantes 
nas mitocôndrias intracelulares, como 
também da esfingomielina, abundante 
no cérebro. É, portanto, um importan-
te constituinte estrutural essencial das 
membranas celulares, bem como das 
lipoproteínas plasmáticas. Animais 
com deficiência de colina refletem 
múltiplos defeitos, como acúmulo 
de gordura no fígado, cirrose, maior 
incidência de carcinoma hepatoce-
lular, lesões renais hemorrágicas e 
incoordenações motoras. Felizmente, 
nenhuma dessas manifestações de 
deficiência foi identificada em seres 
humanos. A colina é suprida pela 
dieta e por fontes endógenas, ou seja, 
a biossíntese da colina ocorre por 
transmetilação da etanol amina com 
o grupo metila da metionina, ou por 
uma série de reações  que exigem a 
presença de vitamina B¹² e de folato 
como cofatores. A colina em grandes 
quantidades parece exercer um efeito 
terapêutico em determinadas doenças 
do sistema nervoso, talvez ao estimu-
lar a síntese de acetil colina. Contudo, 
nenhuma de suas múltiplas funções a 
inclui como vitamina, como também 
doses para induzir efeitos terapêuticos 
são muitas vezes maiores que as doses 
de vitaminas. A CDR de colina para 
homens é de 550mg/dia e 425mg/dia 
para mulheres. A dieta comum fornece 
400 a 900mg de colina/dia, proveniente 
principalmente da lecitina dos ovos, 
logo, é difícil consumir uma dieta 
pobre em colina, entretanto, quando 
não se dispõe de excesso de metionina 
e folato na dieta, a deficiência de colina 
pode resultar em sinais bioquímicos 
de disfunção hepática, de forma que, 
nessa circunstância, a colina pode ser 
considerada um nutriente limitante. A 
colina é encontrada na gema do ovo, 

no fígado e no amendoim, principal-
mente na forma de lecitina. A colina é 
absorvida da dieta como tal ou como 
lecitina. Esta é hidrolisada pela muco-
sa intestinal em glicerofosforil colina, 
indo ao fígado para liberar colina, ou 
para os vasos periféricos, através dos 
vasos linfáticos intestinais. A colina 
livre não é absorvida por completo, 
especialmente após grandes doses, e 
as bactérias intestinais metabolizam 
colina em trimetilamina. Como este 
composto confere um forte odor de 
peixe podre às fezes, a lecitina cons-
titui o veículo oral preferido para a 
administração de colina.

Inositol - Conhecido há mais de 
100 anos, tendo sido identificado na 
urina de diabéticos, somente em 1941, 
descobriu-se que exercia ação lipotró-
pica em ratos, sendo posteriormente 
demonstrado sua capacidade de curar 
a alopecia (queda de pelos) de origem 
dietética. Em 1957, Eagle e cols. 
demonstraram que essa substância 
é essencial ao crescimento de todas 
as células humanas e de outros ani-
mais em cultura de tecidos. O inositol  
(hexaidrocicloexano) é um isômero da 
glicose, com 7 formas estereoisoméri-
cas inativas e duas opticamente ativas, 
das quais apenas o mio-inositol tem 
atividade nutricional. Sua fórmula é:

Seu papel fisiológico assemelha-se 
ao da colina, estando ligado aos fos-
folipídios das membranas celulares, 
na forma de fosfatidilinositol,  e nas 
lipoproteínas plasmáticas. Um de seus 
mais importantes papéis é como men-
sageiro intracelular para liberação de 
Ca++ das reservas intracelulares. 
Devido à sua produção também se 
dever à microbiota  e à existência de 

reservas teciduais variáveis, é possível 
sua síntese em alguns órgãos, sendo 
difícil a demonstração de sua neces-
sidade dietética. Não obstante, verifi-
ca-se uma elevada concentração desta 
substância no leite humano. A ingestão 
diária de inositol é de cerca de 1g, prin-
cipalmente a partir de  frutas e outros 
vegetais, sendo encontrado em cereais 
na forma de ácido fítico, estando par-
cialmente disponível para a absorção 
após a hidrólise pela mucosa intestinal. 
Ocorre também em outras formas nos 
alimentos de origem animal e vegetal. 
A concentração plasmática normal de 
inositol no homem é de 5mg/l(28µM).

Carnitina - A carnitina foi identi-
ficada como componente nitrogenado 
do músculo em 1905. Após sua identi-
ficação como fator de crescimento de 
larvas do verme da farinha de trigo, 
por Frankael, o papel da carnitina na 
oxidação de ácidos graxos  de cadeia 
longa nos mamíferos  foi estabelecido 
por Fritz e Bremer, ao final da déca-
da de 1950. A carnitina (butirato de  
β-hidroxi-trimetilamonio) tem a se-
guinte fórmula estrutural:

Apenas a L carnitina é sintetizada 
nos tecidos e exerce atividade bioló-
gica. Em geral, a carnitina é impor-
tante na oxidação dos ácidos graxos, 
facilitando também o metabolismo 
aeróbico dos carboidratos, aumenta 
a taxa de fosforilação oxidativa e 
promove a excreção de determinados 
ácidos orgânicos. A carnitina livre é 
ativamente transportada para dentro 
das células, enquanto que a acilcar-
nitina é transportada para fora. Sua 
deficiência primária é observada em 
um grupo de distúrbios genéticos 
raros. Em adultos, a síntese de carni-
tina ocorre primariamente no fígado e 

nos rins, sendo complementada pelas 
fontes dietéticas. Contudo, lactentes 
com baixo peso ao nascer e prematu-
ros correm maior risco de deficiência  
de carnitina. Suas principais fontes 
são a carne e os laticínios. Os cereais 
carecem de carnitina e também podem 
ser relativamente deficientes em lisina 
e metionina, seus aminoácidos precur-
sores. A L-carnitina da dieta é quase 
totalmente absorvida pelo intestino, 
sendo que a absorção fracionada de-
clina com o aumento da dose oral. A 
carnitina é transportada na maioria 
das células por um mecanismo ativo, 
sendo pouco metabolizada; a maior 
parte é excretada na urina na forma 
de acilcarnitina, em geral os túbulos 
renais reabsorvem 90% da carnitina 
não esterificada. Foi aprovada pela 
primeira vez pela FDA em 1986, para 
tratamento de deficiência primária 
de carnitina e secundária de origem 
genética, bem como para o trata-
mento e prevenção da deficiência de 
carnitina em pacientes com doença 
renal terminal submetidos à diálise.A 
administração de 1 a 3g/dia em doses 
fracionadas com as refeições mostra- 

se adequada para a 
maioria das finali-
dades terapêuticas. 

Como percebe-
mos, toda substância 
acima relacionada 
pertence a diferentes 
famílias bioquímicas. 
Todas são hidrosso-

lúveis, absorvíveis e facilmente excretá-
veis. Além disso, todas são oriundas de 
fontes vegetais e animais, ou seja, são 
pré-sintetizadas em células e mais... to-
das, sem exceção, destinam-se a reações 
intracelulares como cofatores enzimáti-
cos ou como importante adjuvante em 
metabolismo dos principais nutrientes. 
E, em alguns casos, sem elas fica difícil 
escapar de um quadro carencial.

Como então lidar com tão delicadas 
substâncias, que vão da célula produtora 
à célula destinatária, sem que os processo 
industriais que envolvem temperaturas, 
pressões e variações de pH as afetem? 
Como impedi-las de oxidarem, pero-

xidarem, ou desestruturarem sua com-
plexa morfologia de que depende sua  
funcionalidade?

Diversas respostas podem ser apre-
sentadas para estas perguntas. Desde 
variantes de processo até as mais moder-
nas, que podem ser englobadas sob a mi-
croencapsulação. Micronizar e revestir 
com uma capa, separando totalmente do 
meio ambiente circunstante, atribuindo 
resistência térmica, liberação gradual e 
direcionamento biológico, impedindo sua 
degradação devido à reações precoces no 
processo de aplicação, transporte, pra-
teleira e finalmente consumo, que pode 
misturá-las com substâncias outras que 
lhes prejudique a absorção. A microen-
capsulação desponta como uma elegante, 
prática e robusta opção para proteger e, 
econométricamente, entregar vitaminas, 
minerais e oligoelementos, entre outras. 

Falando de biodisponibilidade e prin-
cipalmente bioeficácia, onde não só tirar 
da luz intestinal para o plasma sanguíneo, 
mas também fazê-lo de forma modulada, 
acessível às quantidades de enzimas dis-
poníveis para que não haja sobreoferta 
e excreção, e fazendo com que cada 
porção ofertada seja totalmente apro-
veitada, a microencapsulação encontra aí 
seu verdadeiro emprego, sua verdadeira 
vocação: proteger e entregar em patama-
res superiores de desempenho!

* Eduardo Carità é biomédico, 
pesquisa dor em micro e nano encapsula-
ção de fármacos, cosméticos e alimentos, 
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da Funcional Mikron - Divisão da Ultra-
pan Ind. e Com. Ltda.
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