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Vitamina A (ingestão, absorção,

biodisponibilidade e metabolismo)
• Em condições normais, cerca de 70 a 90% do retinol da

dieta são absorvidos;

• A vitamina A pré-formada bem como os carotenóides, são

substâncias LIPOSSOLÚVEIS e, portanto, dependem da

ingestão concomitantes de lipídeos para que sejam

adequadamente absorvidos.
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no citoplasma, o retinol é 

reesterificado, principalmente 

com os ácidos palmítico e 

esteárico (cadeia longa)

Esterificação é uma reação química

reversível na qual um ácido

carboxílico reage com um álcool

produzindo éster e água.

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster


Beta-caroteno e ésteres de retinol 

são incorporados em quilomícrons 

e exocitados para a circulação, 

onde serão incorporados em 

lipoproteínas



Funções metabólicas da vitamina A

• A vitamina A tem três funções metabólicas conhecidas:

1. O retinol e o ácido retinóico têm ações distintas e

ambos são necessários para o desenvolvimento normal

dos ossos;

2. O retinol e o ácido retinóico são essenciais para a

função do testículo e do útero;

3. Controle da proliferação e diferenciação celular.



Deficiência vitamina A

• Animais experimentais deficientes em vitamina A

apresentam falhas de crescimento; adultos ficam cegos e

estéreis, com degeneração testicular em machos e

queratinização do epitélio do útero em fêmeas.

• A deficiência de Vitamina A tem repercussões que afetam

as estruturas epiteliais de diferentes órgãos, sendo os

olhos os mais atingidos.

• A Vitamina A é essencial ao crescimento e

desenvolvimento do ser humano.



Deficiência vitamina A

• Atua também na manutenção da visão, no funcionamento

adequado do sistema imunológico (defesa do organismo

contra doenças, em especial as infecciosas), mantém

saudáveis as mucosas (cobertura interna do corpo que

recobre alguns órgãos como nariz, garganta, boca, olhos,

estômago) que também atuam como barreiras de

proteção contra infecções.

• Estudos mais recentes vêm mostrando que a Vitamina A

age como antioxidante (combate os radicais livres que

aceleram o envelhecimento e estão associados a

algumas doenças).



Vitamina D (calciferol)

Um número significativo de pesquisadores tem sugerido

que a vitamina D não deveria ser considerada uma

vitamina, mas sim um pró-hormônio.

A vitamina D é sintetizada na pele por via não-enzimática,

por ação dos raios ultravioleta-radiação B (UV-B), porém

se a exposição do indivíduo à luz não for adequada, é

essencial que a vitamina seja fornecida por fontes

alimentares.

As formas da vitamina D disponíveis na natureza são o

ergocalciferol (D2) e o colecalciferol (D3)





Funções metabólicas da vitamina D

A principal função biológica da vitamina D em humanos é a 

manutenção das concentrações de Ca e fósforo (P) no 

soro em uma variação normal.



Fisiologia da absorção e

biodisponibilidade
Como a vitamina D é lipossolúvel, quando ingerida é

incoporada aos quilomícrons e absorvida pelo sistema

linfático.

A absorção é maior no intestino delgado e estima-se que

cerca de 80% deles sejam absorvidos.

Doenças que promovem alterações no metabolismo

lipíddico podem prejudicar a absorção das vitaminas

lipossolúveis, e, portanto, também ter influências na

biodisponibilidade da vitamina D.



Ingestão de cálcio
1000 mg/dia 

Fezes
800 mg/dia

Absorção
300 mg/dia

Secreção
100 mg/dia

PTH

Reabsorção
500 mg/dia

1,25 (OH)2 Vit D

Incorporação 
500 mg/dia

CÁLCIO 
EXTRACELULAR

Filtração
10.000 mg/dia

Absorção
9.800 mg/dia

Urina
200 mg/dia

calcitriol



Deficiência vitamina D
• Sua carência causa perturbação no metabolismo do cálcio no

organismo em crescimento conhecida como raquitismo;

• Atualmente, a insuficiência/deficiência de vitamina D tem sido

considerada um problema de saúde pública no mundo todo, em razão

de suas implicações no desenvolvimento de diversas doenças, entre

elas, o diabetes melito tipo 2 (DMT2), a obesidade e a hipertensão

arterial.

• A deficiência de vitamina D pode predispor à intolerância à glicose, a 

alterações na secreção de insulina e, assim, ao desenvolvimento do 

DMT2. Esse possível mecanismo ocorre em razão da presença do 

receptor de vitamina D em diversas células e tecidos, incluindo células-

β do pâncreas, no adipócito e no tecido muscular. 

Natielen Jacques Schuch, Vivian Cristina Garcia, Ligia Araújo Martini. Vitamina D e 

doenças endocrinometabólicas. Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53(5):625p.



Vitamina E (tocoferol)



Vitamina E

• VITAMINA E: mais de 8 substâncias relacionadas: os

tocoferóis –mais abundantes (α, β, γ, δ - segundo

número e posição do grupo metilno anel aromático) e os

tocotrienóis (α, β, γ, δ). A forma biológica mais ativa éo α-

tocoferol.



Vitamina E absorção e metabolismo

• O mecanismo de absorção ainda não é claro. Aparentemente,

todas as formas de vitamina E podem ser absorvidas pelas

células intestinais, sem discriminação pela forma química;

entretanto, estudos mais recentes tem mostrado que pode

haver alguma seletividade.

• O principal local de absorção é o intestino delgado e é

dependente de uma função pancreática adequada, da

secreção da bile e da formação de micelas.

• Nas micelas a vitamina E se solubiliza e assim pode ser

transportada através da borda em escova para o enterócito.



Funções da vitamina E

• Potente anti-oxidante dos lípides das membranas
celulares, das proteínas do DNA;

• Promove a função normal dos linfócitosT (em idosos);

• Estudos epidemiológicosobservacionais:

↓concentrações plasmáticasde vitamina E

↑risco de desenvolver câncer de mama e pulmão,

↑incidência de cardiopatia isquêmica

·Ensaios clínicos com suplementação:

não mostraram redução de risco de desenvolver câncer;

↓risco de desenvolver cardiopatia isquêmica



Deficiência vitamina E

Principais causas: 

• defeitos genéticos;

• Síndromes de má-absorção

Adultos: neuropatia periférica pode levarde 5 a 10anos 

para se manifestar.



Deficiência vitamina E

• Crianças: perda dos reflexos, alteração do equilíbrio e da

coordenação, dificuldade na movimentação dos olhos e

alteração do campo visual, fraqueza muscular.

• Recém-nascidos prematuros: baixas reservas e absorção

intestinal deficiente.



Vitamina K



Vitamina K

• Descoberta em 1929 -Henrik Dam fator anti-hemorrágico

• Formas:

K1 -filoquinona plantas-vegetais verde-escuros,

K2 -menaquinona síntese por bactérias no TGI

K3 -menadiona sintética, solúvel em agua fervente

Sensível a alcalis, ácidos, irradiação e luz solar





Vitamina K ( metabolismo)

• Absorção intestinal gorduras, bile e suco pancreático;

• Distribuição através de quilomícrons, VLDL e LDL;

• Fígado principal órgão de reserva de Vit K (50% K1e 50%

K2);

• Síntese microbiana -não contribui totalmente para suprir

as necessidades diárias;

• Sangue -K1;

• Metabolitos eliminados na bile e urina.



Funções da vitamina K 

• Cofator para carboxilação da reação que transforma os

resíduos glutâmicos (Glu) da proteína precursora em

resíduos Gla (gama-carboxiglutamato) de proteínas

dependentes de vit K –fatores II (protombina), VII, IX e X

e das proteínas C e S no processo de coagulação;

• Cofator para a síntese do Glaem proteínas dependentes

de vitamina K (osteocalcina e proteína S) no metabolismo

ósseo;





Deficiência vitamina K

• Condições raras -vitamina K está bem distribuída em

plantas e animais;

• Uso de antibióticos e outros agentes que interferem na
atividade microbiana podem alterar a síntese microbiana;

• Recém-nascidos podem apresentar ↓concentração de
protrombina devido à dificuldade de absorção de gorduras nos
primeiros dias de vida:

• Doença hemorrágica do recém-nascido ocorre nos 3 primeiros
meses de vida, muitas vezes associada ao uso materno de
anticoagulante ou distúrbios de absorção intestinal do bebê;


