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Vitaminas

As vitaminas são substâncias essenciais, que não podem ser sintetizadas

pelo organismo humano e devem, por isso, ser ingeridas com a

alimentação.

As vitaminas podem ser classificadas em solúveis e lipossolúveis







Deficiência vitaminas hidrossolúveis

• Ácido fólico – sua deficiência pode prejudicar o crescimento de frangos,

e, no homem tem ação a anemia perniciosa;

• Vitamina B6 - sua deficiência causa anemia, lesões dérmicas e

convulsões;

• Vitamina B12 – a mesma previne contra anemia perniciosa e também

parece ser o fator mais importante para a formação das células

vermelhas do sangue;



Deficiência de vitaminas hidrossolúveis

• Vitamina B1 (tiamina) – sua deficiência causa béri-béri e polineurite, doença

que se manifesta principalmente por perturbações no sistema nervoso,

hipertrofia do coração, podendo causar a morte por falha cardíaca;

• Vitamina B2 – sua deficiência causa doenças que se manifestam por

inflamação da língua e da boca, em casos mais graves, por perturbações do

aparelho digestório;

• Ácido nicotínico e nicotinamida sua deficiência causa pelagra (deficiência de

niacina);

• Ácido pantotênico ou B3 ou B5 – sua deficiência apresenta dermatite e em

alguns animais de pelo, como por exemplo ratos, foi verificado o

embraquecimento dos pelos. No homem, a deficiência causa dores de cabeça

e cansaço, sendo também prejudicado o crescimento e a reprodução;

• Vitamina C – sua deficiência causa o escorbuto, os sintomas clínicos são

hemorragias e dificuldade na cicatrização de feridas. Casos menos graves

são caracterizados por inflamação e sangramento das gengivas.
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