
Vitaminas 
Algumas fontes 

importantes 
Importância para a saúde 

Necessidades Diárias 
Sintomas de deficiência Sintomas de excesso 

Masc. Fem. 

A (retinol, 
alimentos de 
origem animal, 
betacaroteno, 
em alimentos de 
origem vegetal) 

Retinol: fígado, peixe 
gordo, gemas, 
manteiga, queijo. 
Betacaroteno, cenouras, 
abóboras, alperces, 
meloa e legumes de 
folha verde. (6 mcg 
debetacaroteno 
fornecem 1 mcg de 
vitamina A) 

Essencial para o crescimento e 
desenvolvimento das células, visão 
e função imunitária. Mantém a 
saúde da pele e de mucosas, tais 
como o revestimento dos 
aparelhos respiratório e urinário. 
Os carotenos podem actuar no 
organismo como antioxidantes 
importantes 

700 mcg 
(de 
vitamina 
A) 

600 mcg 
(950 mcg 
em fase 
de 
amament
ação) 

Deficiente visão nocturna, 
risco aumentado de 
infecções, problemas 
respiratórios, lesões nos 
olhos, que podem levar à 
cegueira. 

Sonolência, queda de 
cabelo, cefaleias e vómitos, 
lesão hepática e óssea. Risco 
aumentado de aborto e 
defeitos em recém-nascido. 
O excesso de carotenos 
pode causar 
amarelecimento da pele. 

C (ácido 
ascórbico) 

Frutos e legumes, 
sobretudo citrinos, 
morangos, kiwis, 
pimentos, groselhas-
pretas e batatas. 

Necessária à síntese do colagénio 
(protaína essencial para as 
gengivas, dentes, ossos, cartilagens 
e pele) e neurotransmissores, 
como noradrenalina e sertonina. 
Importante como antioxidante; 
contribui para a absorção do ferro 
de alimentos de origem vegetal. 

40 mg 
(fumador
es, pelo 
menos 80 
mg) 

40 mg 
(fumador
as, pelo 
menos 80 
mg) 

Fadiga, perda de apetite, 
dores nas articulações, 
gengivas doridas, pele 
descamada. Cicatrização 
lenta e maior 
susceptibilidade às 
infecções. Casos graves 
podem causar distúrbios 
mentais e hemorragias 
internas e mesmo anemia. 
Perigo de morte súbita por 
insuficiência cardíaca. 

O excesso de vitamina C é 
expelido pela urina sem 
causar lesões. As megadoses 
podem dar origem a pedras 
nos rins em pessoas 
susceptíveis e provocar 
dores de cabeça e distúrbios 
do sosn, não devendo ser 
tomadas por mulheres 
grávidas. 

Tiamina (B1) Carne de porco, fígado, 
coração, rins, pão 
branco enriquecido, 
cereais de pequeno-
almoço enriquecidos, 
batatas, frutos secos e 
leguminosas. 

Necessária para obtenção de 
energia de hidratos de carbono, 
gorduras e álcool; evita a 
acumulação de substâncias tóxicas, 
que podem lesar o coração e 
sistema nervoso. 

1 mg 0,8 mg Perda de apetite, confusão 
mental, membros inchados, 
perda de sensibilidade, 
distúrbios nervosos, 
fraqueza muscular e 
aumento do volume do 
coração. Vulgar entre 
alcoólicos. 

Sintomas desconhecidos, 
pois o excesso de tiamina é 
eliminada pelos rins. 

Riboflavina (B2) Leite, iogurte, ovos, 
carne, aves, peixe e 
cereais de pequeno-
almoço enriquecidos. 

Necessária para obter energia dos 
alimentos e para a eficácia da 
vitamina B6 e niacina. 

1,3 mg 1,1 mg Lábios secos e gretados, 
olhos inflamados e raiados 
de sangue, dermite, anemia 
ligeira. 

Toxidade desconhecida; o 
excesso é expelido pela 
urina, que fica muito 
amarela. 

B6 (piridoxina) Carne magra, aves, 
peixe, ovos, cereais 

Ajuda a libertar a energia das 
proteínas; importante para função 

1,4 mg 1,2 mg A deficiência em adultos, 
rara, pode resultar de drogas 

Lesão dos nervos. Doses 
elevadas durante um 



integrais, frutos secos, 
bananas, extracto de 
levadura e sementes de 
soja. 

imunitária, o sistema nervoso e a 
formação de glóbulos vermelhos.  

antifúngicas e 
antituberculose. Outros 
sintomas são anemia, 
depressão e confusão. 

período longo dão origem a 
perda de sensibilidade e da 
função das mãos e pés. 

Niacina (ácido 
nicotínico) 

Carne magra, aves, 
leguminosas, batatas, 
cereais de pequeno-
almoço enriquecidos e 
frutos secos. 

Necessária à produção de energia 
nas células e formação de 
neurotransmissores. Importante 
para a pele e para a eficiência do 
aparelho digestivo. 

17 mg 13 mg Fadiga, depressão, erupção 
cutânea pigmentada (mais 
provável com exposição à luz 
solar). Dermite, diarreia e, 
por vezes, demência. 

Doses elevadas de 
suplemento de ácido 
nicotínico podem causar 
“rubor” da pele e lesão 
hepática. 

Ácido 
pantoténico 

Todos os alimentos à 
base de carne e 
legumes. 

Ajuda a libertar a energia dos 
alimentos. Essencial para a síntes 
do colesterol, gordura e glóbulos 
vermelhos. 

3-7 mg 3-7 mg A deficiência, extremamente 
rara, pode causar dormência 
e formigueiro nos dedos dos 
pés. 

Sintomas não registados. 

Biotina Quase todos os 
alimentos, sobretudo 
fígado, manteiga de 
amendoim, gemas e 
alimentos enriquecidos. 

Necessária para a libertação de 
energia dos alimentos. Importante 
na síntese de gordura e colesterol. 

10-200 
mcg 

10-200 
mcg 

A deficiência, desconhecida 
em dietas normais, pode 
resultar de ingestão regular 
de claras cruas, causando 
dermite e queda de cabelo. 

Sintomas não registados. 

Folatos (ácido 
fólico) 

Legumes de folha verde, 
fígado, brócolos, 
leguminosas, germe de 
trigo, cereais de 
pequeno-almoço e pão 
enriquecidos. 

Necessários à divisão celular e 
formação do ADN, ARN e proteínas 
e, antes da concepção e durante a 
gravidez, em doses maiores, para 
evitar defeitos da medula espinal. 

200 mcg 200 mcg 
(400 mcg 
na 
gravidez) 

Anemia megaloblástica, 
distúrbios dos intestinos que 
provocam má absorção de 
nutrientes. Associado a 
defeitos da medula espinal 
no feto. 

O excesso não é tóxico, mas 
pode esconder a deficiência 
de vitamina B12 e 
desencadear convulções em 
epilépticos. 

B12 
(cianacobalamin
a) 

Alimentos de origem 
animal, como carne, 
aves, peixe, ovos e 
lacticínios, e alguns 
cereais de pequeno-
almoço enriquecidos. 

Vital para produzir o ADN e mielina 
– bainha adiposa que envolve as 
fibras nervosas. Necessária à 
divisão celular e transporte do 
ácido fólico para o interior das 
células. 

1,5 mcg 1,5 mcg  Fadiga, anemia 
megalobl´stica, formigueiro 
e perda de sensibilidade nos 
membros; degenerescência 
do sistema nervoso. 

Sintomas não registados. 

D (calciferóis) Óleos de fígado de 
peixe, ovos, margarinas 
enriquecidas, atum, 
salmão e sardinhas. 

Necessária à absorção de cálcio e 
fósforo para a normal formação de 
osso e dentes. 

A pele produz 
vitamina D em dose 
suficiente se for 
exposta à luz solar. 
Pessoas retidas em 
casa precisam de 
cerca de 10 mcg 
através da dieta. 

Fraqueza e tensão muscular, 
amolecimento dos ossos, 
causando dores e fracturas 
(osteomalacia). Nas crianças, 
provoca raquitismo. 

Níveis elevados de cálcio no 
sangue, dão origem a 
depósitos de cálcio e a 
lesões irreversíveis dos 
tecidos moles, como 
coração, pulmões e rins. 



E (tocoferóis) Óleos vegetais, germe 
de trigo, frutos secos, 
sementes e margarina. 

Ajuda a evitar a oxidação dos 
ácidos gordos polinsaturados nas 
membranas celulares e outros 
tecidos provocada pelos radicais 
livres. 

Pelo 
menos  
4 mg 

Pelo 
menos  
3 mg 

Ocorre apenas em pessoas 
que não absorvem a gordura 
e em bébes prematuros. Os 
sintomas são anemia 
hemolítica e lesões dos 
nervos. 

A vitamina E não é 
altamente tóxica, mas doses 
elevadas podem provocar 
deficiência de vitamina K. 

K (filoquinona, 
menaquinona) 

Legumes de folha verde, 
sobretudo couves 
verdes, brócolos e 
couves-de-bruxelas. 

Essencial para a formação de certas 
proteínas e necessária para a 
normal coagulação do sangue. 

70 mcg 65 mcg A deficiência grave reduz a 
protrombrina (agente de 
coagulação), prejudicando a 
coagulação do sangue. Nos 
adultos, a deficiência pode 
resultar de doença ou 
medicamentos. 

Pode haver uma ligação 
entre recém-nascidos 
injectados com vitamina K e 
um aumento da incidência 
de leucemia infantil. 

 


