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falta: problemas de

visão,   lesões e

ressecamento na

pele e mucosas...

excesso: queda de

cabelo, ressecamento

da pele, fragilidade

óssea...



falta: raquitismo e

osteoporose...

excesso: calcificação,

cálculos renais, náuseas,

diarreia...



falta: anemia e

esterilidade...



falta: deficiência na 

coagulação do

sangue,

hemorragias...



falta: beribéri,

redução do                             apetite,

cansaço,  obstipação, irritabilidade fácil,

esquecimento, raciocínio lento,

inchaço dos pés e mãos, perda

de peso, debilidade muscular,

fraqueza, taquicardia.



falta: irritação

nos olhos,

inflamações na língua,

anemias, seborreia...



falta: lesões de pele e

distúrbios nervosos... 

excesso: esgotamento

do músculo

cardíaco...



falta: fadigas, cãibras

musculares, insônia...



falta: seborreia, anemia 

distúrbios de 

crescimento...



falta: distúrbios 

neuromusculares



falta: anemia em 

gestantes e má 

formação do feto



falta: anemia 

perniciosa, distúrbios 

do SN, deformação 

nas hemácias...

formação de hemácias, 

multiplicação celular, bases 

nitrogenadas...



falta: escorbuto,

anemia e

fraqueza...



Vitaminas
Fontes carência / excesso Principais funções

A
Retinol

vegetais verdes, amarelos e 

alaranjados, carnes e 

fígado, leite e derivados...

problemas de visão, lesões e 

ressecamento na pele e 

mucosas... queda de cabelo, 

ressecamento da pele, fragilidade 

óssea...

combate radicais livres, formação dos 

ossos, pele; funções da retina...

D
Calciferol

é produzida na pele e no 

fígado a partir de percussores 

(provitamina D) do leite, 

derivados e vegetais 

oleaginosos...

raquitismo e osteoporose... 

calcificação, cálculos renais, 

náuseas, diarreia...

regulação do cálcio e fósforo 

do sangue e dos ossos

E
Tocoferol

verduras escuras, óleos 

vegetais, leite e derivados...
anemia, esterilidade...

estimula o epitélio germinativo e atua 

como agente antioxidante...

K
Filoquinona

fígado, folhas verdes, 

abacate, bactéria da flora 

intestinal

deficiência na coagulação do 

sangue, hemorragias...

atua na coagulação do sangue 

(protrombina)...



Vitaminas Fontes carência / excesso Funções

B1
Tiamina

cereais, carnes, verduras, 

levedo de cerveja...

beribéri, redução do apetite, cansaço, 

obstipação, irritabilidade fácil, 

esquecimento, raciocínio lento, inchaço 

dos pés e mãos, perda de peso, 

debilidade muscular, fraqueza, 

taquicardia.

atua no metabolismo energético dos 

açúcares, funcionamento dos músculos e 

cérebro...

B2
Riboflavina

cereais integrais, leite e 

derivados, carnes, ovos, 

fígado...

irritação nos olhos, inflamações na 

língua, anemias, seborreia...

atua no metabolismo energético, lipídios,

proteínas, na produção de hemácias...

B3(PP)
Niacina

cereais integrais, nozes, 

carnes, fígado...

lesões de pele e distúrbios 

nervosos... esgotamento do 

músculo cardíaco...

importante no metabolismo da respiração 

celular e especialmente nas células da 

pele...

B5
ác pantotênico

fígado, cogumelos, milho, 

abacate, ovos, leite, 

vegetais...

fadigas, cãibras 

musculares, insônia...

metabolismo de proteínas, gorduras e 

açúcares...



Vitaminas Fontes carência / excesso Funções

B6
Piridoxina

cereais integrais, leite e 

derivados, carnes, verduras, 

peixe, fígado...

seborreia, anemia, distúrbios 

de crescimento

crescimento, proteção celular, 

metabolismo de gorduras e proteínas, 

produção de hormônios

B8(H)
Biotina

legumes, carnes, verduras... distúrbios neuromusculares... síntese de queratina...

B9(M)
ác fólico

vegetais verdes, laranja, nozes, 

cereais integrais, também 

sintetizado pelas bactérias da 

flora intestinal

anemia em gestantes e má 

formação do feto.

atua na formação do tubo neural e do 

SN.

B12
Cobalamina

fígado, carnes, ovos...

anemia perniciosa, distúrbios 

do SN, deformação nas 

hemácias...

formação de hemácias, multiplicação 

celular, bases nitrogenadas...



Vitaminas Fontes carência / excesso Funções

C
ác ascórbico

laranja, limão, abacaxi, 

kiwi, acerola, morango, 

brócolis, melão, manga

escorbuto, anemia, 

fraqueza...

atua no fortalecimento de sistema 

imunológico, combate radicais livres 

e aumenta a absorção do ferro pelo 

intestino.








