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RESUMO

Vitaminas e minerais são substâncias indispensáveis à manutenção das funções metabólicas e,
por não serem sintetizados pelo organismo, necessitam ser obtidos por meio da alimentação. A
utilização de complexos vitamínicos, minerais e óleos essenciais como forma de reposição
tem aumentado expressivamente, e o assunto tem sido muito discutido. As alegações sobre os
benefícios destes suplementos, especialmente no que diz respeito à prevenção de doenças são
vastas,  mas  as  comprovações  científicas  muitas  vezes  são  escassas. Considerando que  se
tratam de produtos com uma legislação e controle pela ANVISA pouco eficiente e, na maioria
dos casos, dispensam prescrição médica, a decisão de adquirir ou não o suplemento cabe ao
consumidor que, muitas vezes, não possui conhecimento técnico na área. Neste contexto, o
farmacêutico possui papel primordial, uma vez que se tratam de produtos da lista de produtos
especificados para a prescrição farmacêutica e este é o último profissional da área da saúde
entre o consumidor e o suplemento. É notável a grande responsabilidade dos profissionais
farmacêuticos na hora da dispensação desses suplementos em farmácias, tendo em vista que
muitas vezes o consumo é desnecessário e podendo inclusive provocar malefícios à saúde no
caso de ingesta excessiva. Portanto, este trabalho teve por objetivo a realização de um estudo
sobre o perfil dos consumidores de suplementos vitamínicos, minerais ou óleos essenciais em
uma drogaria no município de Erechim RS, e avaliou o papel do farmacêutico na orientação
da  dispensação  destes  produtos.  Para  isso,  foram  aplicados  trinta  e  nove  questionários
anônimos  em  um  período  de  dois  meses,  com  o  objetivo  de  identificar  os  tipos  de
suplementos mais utilizados, a frequência de uso e a orientação recebida pelo consumidor no
momento  da  compra.  Foram  coletados  dados  como  idade,  sexo,  escolaridade,  profissão,
prática de exercícios físicos, hábitos alimentares, renda mensal, entendimento do que é um
suplemento,  tipo de suplemento utilizado, motivo de consumo, profissional que indicou a
suplementação e frequência de uso de cada participante da pesquisa. Os dados obtidos foram
correlacionados e analisados qualitativa e quantitativamente com base em tabelas e gráficos.
Os resultados demonstraram que a maioria dos pesquisados que consome suplementos são do
sexo feminino e possuem mais de 41 anos. Os suplementos mais utilizados pelos pesquisados
foram complexos vitamínicos e minerais e vitamina D. Grande parte dos pesquisados que
adquiriu suplemento indicou utilizar por necessidade de reposição comprovada, sendo que
quase a totalidade destes adquiriu vitamina D. O médico foi o profissional da saúde mais
procurado  pelos  pesquisados,  sendo  a  vitamina  D  o  suplemento  mais  prescrito  por  este
profissional. Apesar de seu amplo conhecimento relacionado a medicamentos, o profissional
farmacêutico foi muito pouco consultado pelos consumidores de suplemento. Devido a sua
qualificação, fácil acesso e conhecimento para fornecer informações seguras,  possuiria um
papel importante na orientação do uso correto e racional desses compostos.

Palavras chave: Suplemento vitamínico, antioxidante, farmacêutico.



ABSTRACT

Vitamins and minerals  are  indispensable substances  for  the maintenance of  the metabolic
functions and, because they are not synthesized by the organism, they need to be obtained
through  feeding.  The  use  of  vitamin  and  mineral  complexes  and  essential  oils  as  a
replacement form has increased significantly, and the subject has been much discussed. The
claims about the benefits of these supplements, especially with regard to disease prevention
are vast, but scientific evidence is often lacking. Considering that they are products with a
poorly efficient legislation and control by ANVISA and, in most cases, they do not require
medical prescription, the decision to buy or not the supplement is the responsibility of the
consumer,  who often does  not  have  technical  knowledge in  the area.  In  this  context,  the
pharmacist  has a primordial role, since it is a product from the list  of those specified for
pharmaceutical prescription and this is the last health professional between the consumer and
the  supplement.  The  great  responsibility  of  pharmacists  at  the  time  of  dispensing  these
supplements in pharmacies is remarkable, since consumption is often unnecessary and may
even cause health malfunctions in case of excessive intake. The aim of this paper was to
conduct  a  study on the  profile  of  the  consumers  of  vitamin and mineral  supplements  or
essential  oils  at  a  drugstore  in  the  city  of  Erechim-RS,  and  evaluated  the  role  of  the
pharmacist in the orientation of the dispensing of these products. To it, thirty-nine anonymous
questionnaires were applied over a period of two months to identify the types of supplements
most used, the frequency of use and the orientation received by the consumer at the time of
purchase. Data were collected, such as age, gender, schooling, occupation, physical exercise
practice,  eating  habits,  monthly  income,  understanding  of  what  a  supplement  is,  type  of
supplement  used,  consumption  reason,  professional  who  indicated  supplementation  and
frequency of use of each research participant. The obtained data were correlated and analyzed
qualitatively  and  quantitatively  based  on  tables  and  graphs.  The  results  showed  that  the
majority of respondents who consume supplements are female and are over forty one years
old. The supplements most used by the respondents were vitamin and mineral complexes and
vitamin D. Most of the respondents who purchased supplements indicated that they needed to
have a proven replacement, and almost all of them acquired vitamin D. The doctor was the
health professional most wanted by the respondents, vitamin D being the supplement most
prescribed by this professional. In spite of their extensive knowledge related to medicines, the
pharmacist was very little consulted by the supplement consumers. Due to their qualification,
easy access and knowledge to provide safe information, they would play an important role in
guiding the correct and rational use of these compounds.

Key words:  vitamin supplements,  antioxidant, pharmacists
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1. INTRODUÇÃO

Vitaminas  e  minerais  são  substâncias  indispensáveis  à  manutenção  das  funções

metabólicas e, por não serem sintetizados pelo organismo, necessitam ser obtidos por meio da

alimentação.  A  suplementação  de  vitaminas  e  minerais  se  faz  necessária  em  estados

carenciais, onde as quantidades de nutrientes que ingerimos não são suficientes para suprir as

necessidades  orgânicas.  Nestes  casos,  evidências  científicas  comprovam  seu  benefício

(SILVA, 2010). Dentro desse grupo de substâncias essenciais para a manutenção da fisiologia

normal que devem ser obtidas da alimentação também se enquadram os óleos essenciais, que

são Ácidos Graxos Poli-insaturados das classes Ômega 3 e 6 não sintetizados pelo organismo

e com funções fisiológicas importantes  (MARTIN et al., 2006; PERINI et al., 2010).

Uma  das  principais  alegações  que  envolvem  suplementação  desses  produtos  é  a

prevenção de doenças, com muita ênfase para o potencial antioxidante associado com alguns

deles, ou seja, possuir a função de proteger as células contra os efeitos dos radicais livres.

Estes  radicais  são  substâncias  quimicamente  instáveis  produzidos  continuamente  pelo

organismo  durante  processos  metabólicos,  sendo  essenciais  para  o  funcionamento  do

organismo. Em condições celulares normais, existe um equilíbrio entre a produção de radicais

livres  e  sua  neutralização  pelo  sistema  antioxidante  endógeno.  Quando  este  equilíbrio  é

alterado por um aumento na produção destes compostos ou por uma deficiência do sistema

antioxidante,  células  saudáveis  passam  a  ser  afetadas,  resultando  em  estresse  oxidativo

(BARBOSA et al., 2010; CERQUEIRA et al., 2007; RIEGEL, 2012).

O dano oxidativo está relacionado com o desenvolvimento de doenças inflamatórias,

crônicas  e  degenerativas,  além  de  estar  associado  ao  processo  de  envelhecimento

(BARBOSA et  al.,  2010;  CERQUEIRA et  al.,  2007).  Estes  e  outros  motivos  têm levado

muitas pessoas a buscar suplementos vitamínicos e/ou minerais, bem como óleos essenciais,

não para curar doenças, mas para evitar que elas aconteçam. No entanto, muitas vezes as

bases científicas por trás dessas alegações são muito escassas. Considerando que a legislação

por parte da ANVISA para suplementos é ainda pouco eficiente e que, na maioria dos casos, a

aquisição destes produtos dispensa prescrição médica, a decisão final da aquisição ou não do

suplemento é dos consumidores que muitas vezes não possuem conhecimento técnico na área

da  saúde.  Neste  contexto,  o  farmacêutico  possui  papel  primordial,  tendo  em vista  que  a

suplementação  pode  ser  desnecessária  e,  inclusive,  doses  excessivas  podem  incorrer  em
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malefícios à saúde, e especialmente porque esse profissional é o responsável por dispensar o

produto, sendo portanto o último contato profissional que o consumidor terá.

Este trabalho buscou realizar um Estudo de Campo com coleta de dados referente ao

uso de suplementos vitamínicos, minerais ou óleos essenciais numa amostra da população

pré-definida por um determinado período de tempo, seguida de uma análise e interpretação

dos dados obtidos e correlacionando-os com as bases científicas atuais sobre os benefícios do

consumo desses produtos.
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2. OBJETIVOS

2.1 GERAL

Determinar o perfil de consumidores de suplementos de vitaminas, minerais e óleos

essenciais numa drogaria em Erechim.

2.2 ESPECÍFICOS

Aplicar um questionário para identificar o perfil dos consumidores de suplementos de

vitaminas, minerais e óleos essenciais numa drogaria na cidade de Erechim/RS.

Determinar  o  tipo  de  suplemento  mais  utilizado  e  a  frequência  de  seu  uso  pelos

consumidores.

Avaliar o tipo de orientação profissional recebida pelo consumidor para a aquisição do

suplemento.

Correlacionar  as  respostas  fornecidas  pelos  consumidores  relacionadas  aos

suplementos com sexo, escolaridade, perfil socioeconômico, tipo de alimentação e estilo de

vida dos mesmos.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 VITAMINAS

As vitaminas são componentes orgânicos indispensáveis à manutenção das funções

metabólicas normais ao organismo. A deficiência ou ausência de vitaminas na dieta resulta em

distúrbios  conhecidos  como  estados  carenciais,  disvitaminoses,  hipovitaminoses  ou

avitaminoses. Uma alimentação equilibrada fornece ao organismo vitaminas em quantidades

adequadas às suas necessidades. Porém, existem condições em que as vitaminas obtidas pela

alimentação  não  são  suficientes,  como  em dietas  insuficientes,  problemas  de  absorção  e

necessidades aumentadas dos tecidos e no envelhecimento. Nestes casos, faz-se necessária a

suplementação de vitaminas específicas ou de polivitamínicos (SILVA, 2010).

3.1.1 Vitamina A

A Vitamina A é um micronutriente essencial necessário em pequenas quantidades para

o adequado funcionamento do organismo. Vitamina A é a denominação de, pelo menos, dois

fatores com estrutura química semelhante: as vitaminas A1 e A2. Essas duas vitaminas exercem

funções biológicas semelhantes, porém, a primeira é aproximadamente três vezes mais ativa

que a segunda (SILVA, 2010).

A vitamina A atua no metabolismo intermediário,  na síntese do ácido ribonucleico

(RNA)  e  de  proteínas,  enzimas,  globulinas,  glicoproteínas,  queratina,  na  permeabilidade

celular e nos metabolismos da hemoglobina e do zinco (BRUNTON et al., 2012; GOMES et

al., 2005; PESCADOR, 2009).

A vitamina  A desempenha  importante  papel  na  função  retiniana,  é  essencial  ao

crescimento  dos  ossos,  à  reprodução  e  ao  desenvolvimento  embrionário,  sendo  também

necessária ao crescimento e à diferenciação dos tecidos epiteliais.  Ela também estimula o

sistema imune, auxiliando na produção de linfócitos T, importantes células de defesa contra

infecções, além de aumentar a resistência dos pulmões, intestinos, cérvice e vagina contra

cânceres induzidos por carcinógenos (BRUNTON et al., 2012; PESCADOR, 2009;  SILVA,

2010).

A  vitamina  A  também  está  envolvida  na  proteção  antioxidante  do  organismo,

sequestrando os radicais livres. Ela atua prevenindo o desenvolvimento de algumas neoplasias
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malignas, de doenças cardiovasculares e a formação de placas de ateroma (BRUNTON et al.,

2012;  PESCADOR,  2009;  SILVA,  2010).  Estas  placas  são  formadas  pela  oxidação  da

lipoproteína  de  baixa  densidade  (LDL),  que  atrai  células  de  defesa  formando  células

espumosas que se acumulam nas paredes das artérias, iniciando a formação da placa (SILVA,

2010).

A vitamina A pode ser encontrada na natureza pré-formada (ésteres de retinila) e sob a

forma  de  precursores  ou  provitaminas.  Entre  as  provitaminas  estão  os  carotenoides  (α-

caroteno,  β-caroteno e γ-caroteno) sintetizados pelas plantas e alguns derivados oxigenados,

como a criptoxantina (SILVA, 2010). 

O β-caroteno é o composto mais importante por apresentar maior atividade vitamínica

e por ser o mais abundante na alimentação humana. Possui a propriedade de reduzir melhor os

produtos de oxidação a baixos níveis de oxigênio. Quando em presença de altos níveis de

oxigênio, ocorre destruição dos carotenoides. Como na maioria dos tecidos biológicos o nível

de  oxigênio  é  baixo,  eles  possuem  grande  importância  como  antioxidantes,  agindo

principalmente como desativadores do oxigênio singleto, ou também como sequestradores dos

radicais  peroxila,  reduzindo  assim  a  oxidação  do  DNA e  lipídeos.  Estes  processos  estão

associados a doenças degenerativas, como câncer e doenças cardíacas (BARREIROS et al.,

2006; TEIXEIRA, 2014).

Em  dermatologia,  a  suplementação  com  β-caroteno  é  usada  para  reduzir  a

fotossensibilidade cutânea em pacientes com protoporfiria eritropoiética.  Outras indicações

incluem tratamento de acne cística e psoríase (BRUNTON et al., 2012; SILVA, 2010).

As  doses  de  suplementação  variam  de  acordo  com  o  regime  alimentar.  Sua

administração  é  recomendada  na  gestação,  lactação,  senescência,  distúrbios  da  visão

crepuscular (nictalopia ou hemeralopia), casos graves de xeroftalmia, de secura da pele e das

mucosas e acne (SILVA, 2010).

A deficiência de vitamina A no ciclo visual resulta em xeroftalmia, doença progressiva

caracterizada por nictalopia ou cegueira noturna, que é a perda da capacidade de adaptação ao

escuro,  xerose (ressecamento) e ceratomalacia (adelgaçamento da córnea), podendo evoluir

para perfuração na córnea e  cegueira.  A xeroftalmia pode ser  revertida pela  reposição de

vitamina A, mas a cegueira é irreversível quando a córnea foi perfurada. No tecido epitelial,

pode ocorrer perda do controle da diferenciação epitelial dos tecidos que secretam muco e

produzem  ceratina,  resultando  em  secura,  descamação,  erupção  papilar  dos  folículos

pilossebáceos, favorecendo o aparecimento de infecções locais. As causas mais comuns de
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carência de vitamina A são desnutrição e cirurgia bariátrica (BRUNTON et al., 2012; SILVA,

2010).

Quando administrada em altas doses, a vitamina A pode originar sinais de toxicidade

aguda.  Em  crianças,  doses  acima  de  300.000  UI  podem  resultar  em  protuberância  das

fontanelas, pseudotumor cerebral, aumento da pressão do líquido céfalo-raquidiano, letargia,

zumbidos,  prurido,  dermatite  esfoliativa,  estomatite  e  hipertrofia  óssea,  podendo  ocorrer

também  diplopia,  papiledema,  atrofia  ótica  e  cegueira.  Em  adultos,  doses  superiores  a

2.000.000 UI podem resultar em vômitos, alterações cutâneas, irritabilidade e enxaqueca. Os

sintomas geralmente regridem com a suspensão da administração de vitamina A, porém, em

crianças  pode  ocorrer  fechamento  prematuro  das  epífises  e  consequente  prejuízo  no

crescimento. Doses de 10.000 UI administradas por meses em crianças ou alguns anos em

adultos pode resultar em sinais de intoxicação crônica (SILVA, 2010)

A vitamina A1 (retinol) pré-formada é encontrada nos tecidos de peixes marinhos e em

alimentos de origem vegetal, como leite e derivados integrais, rim, fígado e ovos. Sob a forma

de provitamina (α-caroteno, β-caroteno e γ-caroteno) pode ser encontrada em vegetais como

frutas, legumes, cenoura, tomate, alface, couve, agrião, caruru, espinafre e azeites de dendê e

de buriti. A vitamina A2 (desidrorretinol) é encontrada somente em peixes de água doce e nas

aves que deles se alimentam (SILVA, 2010).

3.1.2 Vitamina C

A vitamina C ou ácido ascórbico é uma das principais vitaminas em função de sua

grande importância na fisiologia humana. Além da atividade antioxidante, a vitamina C atua

na biossíntese de aminoácidos e do colágeno, na biossíntese da carnitina, na conversão do

neurotransmissor dopamina em norepinefrina, no metabolismo da tirosina, no metabolismo de

aminoácidos, na prevenção do escorbuto, na manutenção da integridade dos vasos sanguíneos,

na  respiração  celular,  na  ativação  da  vitamina  B12,  no  mecanismo  de  produção  de

hemoglobina e na maturação dos glóbulos vermelhos. A forma levógira é fisiologicamente

ativa,  sendo a  dextrógira  inativa  (CERQUEIRA et  al.,  2007;  PESCADOR, 2009;  SILVA,

2010).
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A vitamina C também é importante na absorção intestinal do ferro não hêmico, pois

possui capacidade de reduzir a forma férrica (Fe3+) em ferrosa (Fe2+) (CERQUEIRA et al.,

2007).  Ela  também  preserva  a  vitamina  E  e  o  β-caroteno  durante  processos  de  estresse

oxidativo (PESCADOR, 2009).

A vitamina C é a vitamina hidrossolúvel com maior atividade antioxidante, inativando

espécies reativas de oxigênio no citoplasma. Ela parece ser o antioxidante mais importante no

plasma sanguíneo, pois possui a capacidade de ceder um elétron, reduzindo de forma imediata

os radicais livres absorvidos ou dos processos de propagação já em andamento no mesmo

meio  (PESCADOR,  2009;  PIRES,  2008;  RIEGEL,  2012;  SILVA,  2010).  Devido  a  este

mecanismo, a vitamina C atua na prevenção de mutações no DNA, impedindo a oxidação das

bases, protegendo contra a lipoperoxidação e reparando resíduos de aminoácidos oxidados,

mantendo a integridade proteica (PIRES, 2008).

O ascorbato, forma ativa da Vitamina C no organismo, desempenha papel metabólico

fundamental ao atuar como agente redutor, combatendo a peroxidação de lipídeos e de outros

agentes antioxidantes. É a única vitamina capaz de reduzir a interação dos leucócitos com o

endotélio induzida pela LDL oxidada (RIEGEL, 2012; SILVA, 2010; TEIXEIRA, 2014).

O ascorbato atua reduzindo os metais de transição Fe3+ e Cu2+ presentes nos sítios

ativos das enzimas ou na forma livre no organismo. No entanto, em situações patológicas

onde a quantidade de ferro e/ou cobre estão elevadas (talassemia, hemocromatose e injúria

tecidual),  também pode agir  como pró-oxidante,  pois  os  íons  Fe2+ e  Cu1+ reagem com o

peróxido  de  hidrogênio  formando  o  radical  hidroxila  (BARREIROS  et  al.,  2006;

CERQUEIRA et al., 2007).

A suplementação  de  vitamina  C  está  indicada  no  tratamento  do  escorbuto,  para

acelerar a cicatrização de feridas, queimaduras graves e traumatismos, aumentar a resposta

imunológica, em casos de diátese hemorrágica e distúrbios na formação de ossos e dentes

(SILVA, 2010). Estudos revelam que em concentrações elevadas, o ácido ascórbico possui

efeito  citotóxico,  destruindo  seletivamente  células  tumorais.  Tal  efeito  se  deve  a  sua

propriedade pró-oxidante, ocorrendo formação de espécies reativas de oxigênio que atuam

como potentes oxidantes intracelulares (PIRES, 2008).

À  medida  que  as  concentrações  intracelulares  da  vitamina  C  aumentam  a  níveis

farmacológicos, o transporte é atenuado. Tal fator constitui um obstáculo ao uso de altas doses

de vitamina C como um protetor antioxidante e/ou outro benefício clínico (PIRES, 2008).
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A deficiência de vitamina C no organismo resulta em anemia, fraqueza, retenção de

líquidos,  mal-estar,  irritabilidade,  distúrbios  emocionais,  artralgias,  hemorragias  nasais,

gengivais e capilares, degeneração muscular, cicatrização lenta aumentando a susceptibilidade

a infecções, petéquias, hiperqueratose dos folículos pilosos, podendo evoluir para o escorbuto

(PIRES, 2008; SILVA, 2010).

Os  prejuízos  decorrentes  da  administração  de  altas  doses  de  vitamina  C  por  um

período prolongado são controversos. É conhecido que doses elevadas podem causar diarreia

e precipitação de uratos, oxalatos e cálculos no trato urinário. Por este motivo, deve ser usado

com cautela em pacientes com gota ou cistinúria. Doses elevadas também alteram os testes

para  determinação  da  glicosúria.  A  vitamina  C  reduz  a  reabsorção  tubular  renal  de

anfetaminas e antidepressivos tricíclicos, reduzindo seus efeitos. O uso também deve ser feito

com  cautela  em  pacientes  que  utilizem  altas  doses  de  salicilatos  (3-5g  ao  dia)  e

anticoagulantes orais (SILVA, 2010).

A vitamina C é amplamente encontrada na natureza principalmente em frutas frescas,

como  abacaxi,  acerola,  morango,  cereja,  caju,  goiaba,  uva,  kiwi,  laranja,  limão,  lima,

tangerina  e  manga,  e  em hortaliças  e  verduras,  como brócolis,  tomate,  pimentão,  agrião,

espinafre, repolho roxo cru e couve (PESCADOR, 2009; SILVA, 2010).

3.1.3 Vitamina E

A vitamina  E  é  uma  vitamina  lipossolúvel  essencial  ao  organismo.  Por  não  ser

sintetizada pelo organismo, precisa ser ingerida pela alimentação (TORQUATO et al., 2016). 

O termo vitamina E refere-se a oito álcoois de estrutura química semelhante, sendo

quatro tocoferóis (α-, β-, γ- e δ-tocoferol) e quatro tocotrienóis (α-, β-, γ- e δ-tocotrienóis).

Dentre  eles,  o  mais  importante  é  o  α-tocoferol  por  possuir  maior  potencial  antioxidante

(BARREIROS et al., 2006; CERQUEIRA et al., 2007; COLOMBO, 2010; TORQUATO et

al., 2016). 

Estudos in vitro demonstram que o α-tocoferol possui capacidade superior de prevenir

a  peroxidação  lipídica  de  lipoproteínas  de  baixa  densidade  (LDL),  que  são  os  principais

responsáveis pelo transporte de ácidos graxos e colesterol do fígado aos tecidos periféricos

(CERQUEIRA et al., 2007). 
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A vitamina E é o principal antioxidante da membrana celular (TEIXEIRA, 2014). Por

possuir  alta  atividade  antioxidante  principalmente  em  relação  a  lipídeos,  ela  atua  no

organismo como inibidora da oxidação da vitamina A, dos carotenos (provitamina A) e dos

ácidos  graxos  poli-insaturados  (linoleico,  linolênico,  araquidônico),  protegendo-os  da

peroxidação (SILVA, 2010).

A atividade  antioxidante  da  vitamina  E  tem  sido  objeto  de  estudo  devido  a  sua

capacidade  de  prevenir  doenças  crônicas,  principalmente  aquelas  associadas  ao  estresse

oxidativo  como  doenças  cardiovasculares,  aterosclerose  e  câncer  (PESCADOR,  2009).

Evidências epidemiológicas indicam que elevadas concentrações plasmáticas de vitamina E

estão associadas a um menor risco de doenças coronarianas e câncer. Estudos sugerem que

uma mistura de α-, β-, γ- e δ-tocotrienóis e α-tocoferol reduz danos no DNA, indicando uma

possível  relação  entre  os  mecanismos  moleculares  envolvidos  na  formação  e  reparo  de

quebras do DNA (COLOMBO, 2010). 

Supõe-se que a vitamina E influencie diretamente na síntese do heme e da porfirina, e

indiretamente de outras hemoproteínas. Quando associada à vitamina B12 e ao ácido fólico,

possui importante papel na formação dos eritrócitos. Ela também está envolvida no processo

de respiração celular, agindo como coenzima de várias reações enzimáticas. Em pacientes

diabéticos ela reduz os danos causados pela retinopatia diabética e em pacientes com doenças

de Alzheimer, é usada para prevenir a deterioração neural (SILVA, 2010).

Estudos  indicam  que  a  vitamina  E  interfere  nos  sais  de  ferro,  que  são  agentes

oxidantes. Por este motivo, crianças com anemia ferropriva precisam tomar doses mais altas

da vitamina para obter a mesma resposta hematológica (SILVA, 2010).

A deficiência  de  vitamina  E em humanos  é  rara,  visto  que  os  depósitos  teciduais

constituem importantes fontes  da vitamina por períodos prolongados.  A carência pode ser

observada em crianças prematuras, em pessoas com má absorção crônica de gorduras, anemia

leve, ataxia e alterações pigmentares na retina (COLOMBO, 2010). Os sinais da deficiência

em humanos incluem sensibilidade dos eritrócitos a peróxidos e aparecimento de membranas

celulares anormais (HARVEY e FERRIER, 2012).

Doses moderadamente excessivas não constituem risco de toxicidade.  Doses muito

elevadas de vitamina E (400-800 UI ao dia) por períodos prolongados poderão resultar em

náuseas,  fraqueza  muscular,  fadiga  e  visão  turva,  enquanto  que  doses  excessivamente

elevadas (2.000-12.000 UI ao dia) e por períodos prolongados poderão resultar em disfunção

gonadal, creatinúria e perturbações gastrointestinais (SILVA, 2010).
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As principais fontes de vitamina E são vegetais verdes, frutas oleaginosas (amêndoas,

castanhas,  avelã  e  nozes),  germe  de  trigo,  grãos  integrais,  farelo  de  trigo  e  aveia,  óleos

vegetais (de dendê, de algodão, de amendoim, de soja e de milho), gema de ovo, gordura do

leite, manteiga, fígado, couve flor, repolho, leite entre outros (PESCADOR, 2009; SILVA,

2010). O óleo de trigo é a fonte mais rica da vitamina (SILVA, 2010).

3.1.4 Vitamina D

Vitamina D é o nome dado a dois ésteres lipossolúveis: o ergocalciferol (vitamina D2)

e  o colecalciferol (vitamina D3).  O ergocalciferol,  forma encontrada em fungos e plantas,

resulta da exposição da provitamina ergoterol à radiação ultravioleta, podendo ser obtida pela

dieta  ou  pela  suplementação.  O  colecalciferol,  forma  produzida  por  animais,  é  um pró-

hormônio esteroide produzido pela exposição do 7-desidrocolesterol (provitamina D3) da pele

humana à radiação ultravioleta B dos raios solares ou obtido pela dieta ou suplementos. Tanto

as provitaminas quanto a vitamina D pertencem ao grupo dos esteróis. O ergosterol e o 7-

desidrocolesterol,  as  únicas  provitaminas  encontradas  na  natureza,  são  fisiologicamente

inativas (BRUNTON et al., 2012; SILVA, 2010; THACHER e CLARCKE, 2011).

A vitamina D constitui mais um hormônio que uma vitamina, e existem três fatores

que conferem esta característica: em condições normais não necessita ser ingerida pela dieta

por ser sintetizada na pele;  é transportada pelo sangue a sítios distantes no corpo onde é

ativada e regulada por enzima; sua forma ativa se liga a receptores no tecido alvo de células

hematopoiéticas,  linfócitos,  células  da  epiderme,  folículos  pilosos,  tecido  adiposo,  ilhotas

pancreáticas, músculos e neurônios (BRUNTON et al., 2012; SILVA, 2010).

A aplicação mais importante da vitamina D e de seu metabólito ativo é em patologias

que envolvem o metabolismo do cálcio. As vitaminas D agem facilitando a absorção de cálcio

e ferro no intestino delgado. O efeito de sua ação é a correta mineralização das matrizes

ósseas  no  crescimento.  Em  crianças,  ela  é  indicada  na  profilaxia  e  no  tratamento  do

raquitismo e em adultos é usada no tratamento da osteomalácia, da osteoporose tipo II (senil),

de  perturbações  do  metabolismo  fosfocálcico  (hipocalcemia  e  hipofosfatemia)  e  doenças

congênitas (SILVA, 2010). Sem a vitamina D, somente 10 a 15% do cálcio e cerca de 60% do

fósforo seriam absorvidos (HOLICK et al., 2011).
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A capacidade antioxidante  está  entre  as  ações  mais  recentemente sugeridas  para a

vitamina  D,  principalmente  devido  à  sua  estrutura  homóloga  ao  colesterol.  Diversas

evidências  mostram  que  o  estresse  oxidativo  desempenha  papel  fundamental  no

desenvolvimento de doenças crônicas. As espécies reativas de oxigênio formadas reagem com

os  ácidos  graxos  poli-insaturados,  proteínas  e  nucleotídeos,  podendo levar  à  peroxidação

lipídica, inativação de proteínas e danos no DNA e RNA. A vitamina D regula o estresse

oxidativo ao induzir a expressão de moléculas envolvidas no sistema de defesa antioxidante,

como glutationa, glutationa peroxidase e superóxido dismutase, além de suprimir a expressão

da NADPH oxidase (MOKHTARI et al., 2017).

Estudos recentes mostram que a deficiência de vitamina D pode estar relacionada ao

desenvolvimento de diversas doenças crônicas que incluem resistência à insulina e diabetes

tipo  2,  complicações  cardiovasculares,  progressão  de  doenças  renais  crônicas  e  doenças

autoimunes, como diabetes tipo 1 (MOKHTARI et al., 2017).

Não  existe  um  consenso  quanto  às  quantidades  mínimas  necessárias  para  que  o

organismo mantenha a homeostase de cálcio e fosfato inorgânico e uma mineralização normal

dos  ossos.  Como  as  exposições  solares  são  muito  variáveis,  não  se  sabe  exatamente  a

quantidade de vitamina que resulta da ação dos raios solares sobre a pele. Os fatores que

contribuem para o aumento da deficiência de vitamina D incluem o consumo reduzido de

alimentos enriquecidos com vitamina D, a redução na ingestão de alimentos ricos em cálcio,

em adolescentes e mulheres jovens em idade fértil,  o aumento na duração do aleitamento

exclusivo, a pigmentação da pele aumentada, o uso de protetores solares. Deve-se ter cautela

na  suplementação  em portadores  de  doenças  coronárias,  distúrbios  renais  e  aterosclerose

principalmente por ser em sua maioria idosos (BRUNTON et al., 2012; SILVA, 2010).

A deficiência de vitamina D é muito prevalente em praticamente todos os continentes,

podendo  variar  de  acordo  com  a  localização  geográfica,  dieta  e  tipo  de  vestimenta  da

população  (JUNIOR  et  al.,  2011).  Estudos  indicam  que  a  deficiência  da  vitamina  tem

aumentado principalmente devido à baixa exposição solar como forma de evitar o câncer de

pele (ABE-MATSUMOTO et al., 2015). 

No  Brasil,  a  hipovitaminose  parece  estar  mais  associada  ao  envelhecimento,  em

decorrência de uma limitada exposição solar, dieta inadequada e uso de muitos medicamentos

que  comprometem  a  absorção  e  o  metabolismo  da  vitamina  (JUNIOR  et  al.,  2011).  A

deficiência da vitamina resulta em doença óssea, raquitismo ou prejuízo na mineralização das

matrizes ósseas (THACHER e CLARCKE, 2011). 
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A exposição prolongada à luz solar não produz quantidades em níveis tóxicos, porém,

quando  ingerida  em altas  doses,  a  vitamina  D é  a  mais  tóxica  de  todas  as  vitaminas.  A

administração diária de 10.000 a 20.000 UI em crianças ou 100.000 UI em adultos por meses

ou semanas pode resultar em sintomas de toxicidade, que incluem anorexia, náuseas, vômitos,

dores  abdominais  com constipação inicial  seguida de diarreia,  sede,  polidipsia,  poliúria  e

desidratação (HARVEY e FERRIER, 2012; SILVA, 2010).

A hipercalcemia  é  o  efeito  mais  importante  da  hipervitaminose  D,  resultante  do

aumento na absorção de cálcio e  na reabsorção óssea.  Pode ocorrer deposição de sais  de

cálcio no coração, nos grandes vasos, nos túbulos renais e em outros tecidos moles (HARVEY

e FERRIER, 2012; SILVA, 2010). A calcificação do tecido renal afeta a filtração glomerular,

levando ao aparecimento de azotemia. Nos ossos, ocorre o adensamento das metáfises pela

deposição excessiva de cálcio e no sangue ocorre aumento nos níveis de fósforo (SILVA,

2010).

Os sintomas da intoxicação são reversíveis. Deve-se suspender a vitamina D e reduzir

a  ingesta  de cálcio durante o período de ajustamento,  além de ingerir  muito líquido para

baixar os níveis sanguíneos de cálcio e promover a mobilização dos tecidos. A administração

de sulfato de sódio para reduzir a absorção do cálcio intestinal também pode ser necessária

(SILVA, 2010).

A vitamina D pode ser obtida pela exposição da pele aos raios ultravioletas e pela

ingesta de vitaminas provenientes de alimentos ou medicamentos. Pode ser encontrada em

alimentos como ovo, leite, fígado de vitela, de vaca e de porco, óleo de fígado de bacalhau,

atum,  bacalhau,  cação,  camarão  e  moluscos.  As  provitaminas  ocorrem somente  no  reino

vegetal,  sendo encontradas em óleos de sementes e vegetais, cogumelos,  algas e bactérias

(SILVA, 2010).

3.2 ÓLEOS ESSENCIAIS

Até algum tempo atrás os ácidos graxos eram vistos como substâncias responsáveis

pelo armazenamento de energia, podendo ser sintetizados pelo organismo a partir de proteínas

e  carboidratos.  Novas  evidências  apontaram que  uma dieta  pobre  em ácidos  graxos  está

associada a síndromes que podem levar à morte. Com isso, criou-se um conceito de ácidos
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graxos essenciais, assim denominados por não serem sintetizados, necessitando ingestão pela

dieta (CARMO e CORREIA, 2009).

Os ácidos graxos poli-insaturados são exclusivos dos vegetais. A função dos óleos e

gorduras  tem  sido  muito  estudada,  mostrando  sua  importância  em  diversos  processos

fisiológicos,  como  manutenção  da  integridade  cutânea  e  da  estrutura  das  membranas

celulares.  O  consumo  moderado  de  alimentos  fontes  de  ácidos  graxos  insaturados  está

relacionado  com  a  diminuição  dos  níveis  de  colesterol  circulantes  e  menor  risco  de

desenvolvimento de doenças cardíacas e coronarianas (FABBRI, 2013).

3.2.1 Ômegas 3 e 6

Os lipídeos, especialmente os ácidos graxos, estão presentes em diversas formas de

vida. São moléculas essenciais ao organismo humano, desempenhando importantes funções

na  estrutura  das  membranas  celulares,  nos  processos  metabólicos  e  na  formação  de

eicosanoides. Atuam também no transporte de vitaminas lipossolúveis, como precursores de

hormônios e alguns grupos são considerados funcionais (MARTIN et al., 2006; PERINI et al.,

2010).

Os ácidos graxos são classificados de acordo com o número de insaturações (duplas

ligações) entre as cadeias de carbono. Na ausência de insaturações são denominados Ácidos

Graxos  Saturados;  na  presença  de  uma  insaturação  são  denominados  Ácidos  Graxos

Monoinsaturados;  e  na  presença  de  duas  ou  mais  insaturações  Ácidos  Graxos  Poli-

insaturados. Em relação ao tamanho da cadeia carbônica, os Ácidos Graxos Poli-insaturados

com número de átomos de carbono maior ou igual a 16 são denominados Ácidos Graxos Poli-

insaturados de Cadeia Longa, enquanto que os que possuem cadeia carbônica com 20 ou mais

átomos de carbono são denominados Ácidos Graxos Poli-insaturados de Cadeia Muito Longa

(PERINI et al., 2010).

Os Ácidos Graxos Poli-insaturados são representados pelas séries Ômega-3 (n-3) e

Ômega-6 (n-6),  dependendo do local  da  dupla  ligação (MONTEIRO,  2007).  Quando um

ácido graxo possui a primeira ligação dupla no terceiro átomo de carbono a partir do radical

metil é denominado Ômega-3, e é denominado Ômega-6 quando a primeira ligação dupla está

localizada no sexto átomo de carbono a partir do radical metil (MORAES e COLLA, 2006). 
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Os ácidos graxos insaturados podem ser obtidos pela dieta. No organismo, o Ômega-3

pode ser produzido a partir do ácido α-linolênico, e o Ômega-6 a partir do ácido linoleico. No

entanto, devem obrigatoriamente ser obtidos pela alimentação pois não podem ser sintetizados

pelo organismo humano (LEMOS, 2010; MONTEIRO, 2007; MORAES e COLLA, 2006;

PERINI et al., 2010). 

Os Ácidos Graxos Poli-insaturados Ômega-3 e Ômega-6 possuem efeitos benéficos

sobre a resposta imune e inflamatória. Os Ácidos Graxos Poli-insaturados Ômega-3 levam à

síntese de eicosanoides das séries 3 e 5 e  possuem efeitos supressores,  como inibição da

proliferação de  linfócitos,  produção de anticorpos  e  citocinas,  expressão de  moléculas  de

adesão  e  ativação  das  células  Natural  Killers,  enquanto  que  os  Ácidos  Graxos  Poli-

insaturados Ômega-6 levam à síntese de eicosanoides das séries 2 e 4, e possuem tanto efeito

inibitório quanto estimulatório da resposta imune (MONTEIRO, 2007; PERINI et al., 2010).

Estudos científicos comprovam que quantidades adequadas de Ácidos Graxos Poli-

insaturados  Ômega-3  e  Ômega-6  contribuem  para  a  prevenção  de  doenças  crônicas,

possuindo ainda importante função na manutenção do bom funcionamento das membranas

celulares, das funções cerebrais e da transmissão de impulsos nervosos, bem como controle

nos  níveis  de  LDL,  HDL e  triglicerídeos  (LEMOS,  2010;  MORAES  e  COLLA,  2006;

PERINI et al., 2010). 

Ainda, os ácidos graxos Ômega-3 possuem benefícios associados ao tratamento e/ou

prevenção de doenças cardiovasculares, aterosclerose, condições inflamatórias, asma, artrite,

psoríase, depressão, mal de Alzheimer e vários tipos de câncer, enquanto que os ácidos graxos

Ômega-6  exercem importante  papel  fisiológico,  participando  da  estrutura  das  membranas

celulares, influenciando na viscosidade sanguínea, permeabilidade dos vasos, pressão arterial,

reação  inflamatória  e  funções  plaquetárias  (LEMOS,  2010;  MORAES  e  COLLA,  2006;

PERINI  et  al.,  2010).  A  ausência  ou  baixos  níveis  na  dieta  aceleram  o  processo  de

envelhecimento e aumentam a probabilidade de desenvolvimento de doenças degenerativas e

cardiovasculares (PERINI et al., 2010).

Ácidos  Graxos  Poli-insaturados  Ômega-3,  como  o  ácido  eicosapentaenoico  que

contém cinco ligações duplas,  e ácido docosahexaenoico que contém seis  ligações  duplas

fornecem mais substrato ao ataque dos radicais livres, o que pode reduzir a mortalidade total e

a  morte  súbita  em  pacientes  com  doença  coronariana  pela  inibição  da  formação  de

eicosanoides pró-inflamatórios (MONTEIRO, 2007).
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O  Ácido  Docosahexaenoico  tem  importante  função  no  funcionamento  e

desenvolvimento  da  retina  e  do  cérebro,  sendo  predominante  na  maioria  das  membranas

celulares. O envelhecimento leva a um aumento na formação de radicais livres, que reduzem

os níveis do Ácido Docohexanoico e do Ácido Araquidônico no cérebro. Com isso, ocorre um

aumento na proporção de colesterol no cérebro, e ocorre em maior intensidade nas doenças de

Alzheimer, Parkinson e na Esclerose Lateral Amiotrófica (MARTIN et al., 2006; PERINI et

al., 2010).

A radiação ultravioleta gerada pelo sol, o cigarro, poluição e o processo natural de

envelhecimento contribuem para a formação de espécies reativas de oxigênio, que estimulam

processos inflamatórios na pele. Uma forma de reduzir estes efeitos é pela administração de

agentes  anti-inflamatórios  e  antioxidantes.  A ação  anti-inflamatória  do  Ômega-3  reduz  a

permeabilidade dos capilares e inibe a ativação dos neutrófilos, contribuindo para a prevenção

do envelhecimento (MURGEL, 2010).

O  consumo  de  Ácidos  Graxos  Poli-insaturados  Ômega-3  sempre  deve  ser

acompanhado de alimentos ricos em antioxidantes, pois a peroxidação lipídica é tanto maior

quanto  o  grau  de  insaturação  dos  ácidos  graxos  nos  fosfolipídeos,  podendo  resultar  na

formação de substâncias eventualmente tóxicas ao organismo e na perda de seletividade no

transporte  de  nutrientes.  Os  antioxidantes  são  muito  importantes,  pois  as  ações  destes

compostos controlam a peroxidação lipídica e protegem a membrana contra os efeitos dos

radicais livres derivados deste processo (FABBRI, 2013).

Os  Ácidos  Graxos  Poli-insaturados  Ômega-6  são  os  mais  abundantes  na  dieta,

podendo ser encontrados principalmente nos óleos de soja, de girassol e de milho, ovos, leite,

carne animal, peixes de água quente e nozes. Os Ácidos Graxos Poli-insaturados Ômega-3

(EPA e DHA) são encontrados quase exclusivamente em peixes de águas profundas e muito

frias, como salmão, atum, bacalhau e sardinha (FABBRI, 2013). Por serem metabolicamente e

fisiologicamente diferentes e apresentarem funções fisiológicas distintas, é muito importante

que ambos sejam ingeridos em quantidades equilibradas, visto que o excesso de ácidos graxos

de uma série pode inibir a dessaturação de quantidades menores do ácido graxo de outra série

(PERINI et al., 2010). Nutricionistas indicam uma proporção ideal de 5:1 de Ômega-6 para

Ômega-3 (MORAES e COLLA, 2006).

Um  consumo  excessivo  de  Ômega-6  pode  causar  imunossupressão  e  inibição  da

liberação de enzimas dos granulócitos, o que favorece o desenvolvimento de tumores e causa

redução na produção de anticorpos (FABBRI, 2013).
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3.2.2 Óleo de Linhaça

A linhaça é um alimento funcional com grande quantidade de ácidos graxos essenciais

Ômega-3 e Ômega-6, além de ácidos graxos monoinsaturados e saturados (GALVÃO et al.,

2008; SEREMETA, 2014). Ela contém também lipídeos, proteínas, carboidratos, mucilagem,

vitaminas e compostos fenólicos (SILVA, 2012).

Diversos estudos têm sido realizados para avaliar o efeito da linhaça na redução do

risco ou no controle de doenças. Tais estudos demonstram o efeito benéfico da linhaça na

redução da glicose pós-prandial, do colesterol plasmático e do LDL colesterol, na prevenção

de doença cardiovascular e do câncer, principalmente de mama e próstata (SILVA, 2012).

O óleo de linhaça não contém Ácido Docohexanoico e Ácido Eicosapentaenoico, mas

é  composto  em  60%  pelo  seu  precursor,  o  ácido  alfa-linolênico  (LEMOS,  2010).  No

organismo, o ácido alfa-linolênico e o ácido linoleico sofrem biorreações de alongamento da

cadeia carbônica e  desidrogenação ou dessaturação.  O ácido alfa-linolênico dá origem ao

Ácido Docohexanoico e Ácido Eicosapentaenoico, enquanto que o ácido linoleico origina o

ácido gama-linolênico, dihomo-gama-linolênico e o ácido araquidônico (EPAMINONDAS,

2013).

Os  Ácidos  Graxos  Poli-insaturados  Ômega-3  e  Ômega-6  modulam a  produção de

prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, que são eicosanoides mediadores da inflamação.

Estes mediadores presentes em grande quantidade nos tecidos lesionados contribuem para a

agregação  plaquetária  com  consequente  formação  de  trombos  e  placas  ateroscleróticas,

processos  alérgicos  e  proliferação  celular.  Quando  em  níveis  adequados,  o  Ácido

Docohexanoico  e  Ácido  Eicosapentaenoico  contribuem  para  a  inibição  da  agregação

plaquetária,  melhorando  a  vasodilatação,  a  frequência  cardíaca,  a  circulação  e  a  pressão

sanguínea.  Sua  ação  anti-inflamatória  também  traz  benefícios  na  redução  do  risco  de

cânceres, psoríase e problemas articulares (EPAMINONDAS, 2013).

A linhaça contem compostos fenólicos como a lignana, que possui conhecida atividade

antioxidante. Este efeito é benéfico em doenças como diabetes, hipertensão e aterosclerose,

além de estar relacionado com a prevenção do câncer de mama e próstata (SILVA, 2012).

A linhaça apresenta ainda proteínas, principalmente albumina e globulina. A proteína

da linhaça é rica em arginina, glicina e histidina, que fortalecem o sistema imune, além de

cistina e metionina, que melhoram o sistema antioxidante de organismo pela estabilização do

DNA durante a divisão celular, contribuindo para reduzir o risco de certos tipos de câncer de
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cólon. As proteínas também influenciam na secreção de insulina, auxiliando na regulação da

glicose sanguínea (SILVA, 2012)

 A linhaça é rica em vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis como a vitamina E, que

age como um antioxidante biológico, protegendo proteínas celulares e lipídeos da oxidação,

reduzindo a pressão arterial e o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, doenças

cardiovasculares e  degenerativas,  como o Mal de Alzheimer (SEREMETA, 2014;  SILVA,

2012).

3.3 MINERAIS

Os  sais  minerais  são  substâncias  inorgânicas  necessárias  a  importantes  reações

metabólicas e bioquímicas. São componentes estruturais de tecidos e órgãos e constituintes de

líquidos corporais, exercendo importantes funções de regulação, crescimento e manutenção

dos tecidos. As funções regulatórias incluem a pressão osmótica, o transporte de oxigênio, a

contração  muscular  e  a  integridade  do  sistema  nervoso  central,  além  de  inúmeros  íons

metálicos serem integrantes de diversos catalisadores enzimáticos e hormonais. A manutenção

de níveis ideais destes compostos é  fundamental para a manutenção da homeostasia e do

metabolismo orgânico (LOPES, 2013; SILVA, 2010).

Alguns minerais  participam indiretamente do sistema de defesa antioxidante atuando

como cofatores de enzimas antioxidantes, sendo fundamentais para a manutenção do sistema

antioxidante ativo (NOGUEIRA et al.,  2010). Entre eles encontra-se o  selênio,  o cobre, o

zinco e o manganês (COMINETTI et al., 2011; SILVA, 2012). O ferro, embora essencial ao

metabolismo humano, atua como catalisador de reações de formação de radicais livres, e o

excesso deste mineral pode estabelecer uma condição de estresse oxidativo (MENDES, 2008).

3.3.1 Cobre

O  cobre  é  um  micronutriente  essencial  com  importância  fisiológica,  funcional  e

estrutural devido à incorporação e especificidade em uma grande quantidade de proteínas

estruturais  e  enzimáticas  cobre-dependentes.  Ele  atua  como  cofator  de  enzimas,  como

citocromo  c  oxidase,  superóxido  dismutase  citosólica,  lisil  oxidase,  tirosinase,
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ceruloplasmina,  amino oxidases,  peptidilglicina  monooxigenase  e  dopamina  β-hidroxilase.

Estas  enzimas  catalisam  reações  de  inativação  de  radicais  livres,  fosforilação  oxidativa,

biossíntese  de  colágeno  e  elastina,  formação  de  melanina,  metabolismo  de  aminoácidos,

desaminação  das  aminas  primárias,  transporte  de  cobre  e  ferro,  oxidação,  α-amidação de

neuropeptídeos e síntese de catecolaminas (BARCELOS, 2008; DELGADINHO, 2014).

O cobre possui importante papel no desenvolvimento cerebral, reprodução, regulação

da expressão de genes, defesa imunológica, mineralização óssea, maturação de eritrócitos e

leucócitos,  transporte  do  ferro,  metabolismo  do  colesterol,  contratilidade  do  miocárdio,

metabolismo da glicose e no desenvolvimento e crescimento normais. Estudos indicam que a

deficiência de cobre causa graves danos em alguns processos celulares, como proliferação,

crescimento  e  atividade  metabólica.  As  manifestações  clínicas  desta  deficiência  incluem

anemia, neutropenia e anormalidades ósseas, incluindo fraturas (BARCELOS, 2008; PIRES,

2012).

Sua biodisponibilidade no organismo depende de sua absorção, transporte no sangue e

excreção do excesso de cobre dos hepatócitos. Diversos fatores podem influenciar em sua

biodisponibilidade:  envelhecimento,  onde  ocorre  diminuição  da  homeostase  do  cobre

resultando em níveis sanguíneos mais elevados; sexo, onde mulheres possuem níveis mais

elevados;  e  fatores  hormonais,  onde mulheres  que  utilizem anticoncepcionais  apresentam

níveis mais elevados (PIRES, 2012).

A ingestão de cobre por meio da alimentação é essencial ao homem. Geralmente a

quantidade presente nos alimentos excede as necessidades mínimas deste oligoelemento. Por

este motivo, a carência de cobre é rara em humanos adultos e, mesmo em doenças associadas

a  uma deficiência  de  cobre,  como espru,  doença  celíaca  e  síndrome nefrótica,  os  efeitos

normalmente não são demonstráveis (BARCELOS, 2008; BRUNTON et al., 2012).

O acúmulo  de cobre no organismo ocorre quando existe  desequilíbrio  no controle

homeostático  ou  quando  os  mecanismos  de  reparação  ou  de  defesa  falharem,  porém,  a

toxicidade associada ao excesso de cobre é rara. Os efeitos de uma intoxicação aguda são

náuseas,  vômitos,  e epigastralgias.  A intoxicação crônica geralmente ocorre quando existe

uma  doença  hereditária  ou  um  defeito  na  homeostase,  manifestando-se  por  toxicidade

hepática, por ser o fígado o órgão de maior armazenamento. O cobre em excesso também

pode reduzir a biodisponibilidade de outros metais que possuem o mesmo sítio de absorção

(BARCELOS, 2008).
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O cobre presente no organismo provêm da dieta,  podendo ser obtido de alimentos

como legumes, órgãos de animais, mariscos, frutos secos, cereais e bebidas. Diversos fatores

como tipo de produto, forma de cultivo (solo, água, fertilizantes e fungicidas contendo cobre),

processamento e utilização do produto, pH, utensílios e embalagens possuindo cobre podem

alterar  a  concentração  do  mineral  nos  alimentos.  O  consumo  de  água  provinda  de

canalizações  envelhecidas  também  pode  contribuir  para  um  aumento  na  ingestão

(BARCELOS, 2008; DELGADINHO, 2014).

3.3.2 Selênio

O selênio é um oligoelemento essencial, pois participa de diversas vias metabólicas

importantes  como  o  metabolismo  do  hormônio  da  tireoide,  os  sistemas  de  defesa

antioxidantes e a defesa imunológica. Este mineral pode estar presente na forma inorgânica

como  selenito  e  selenato,  ou  na  forma  orgânica  como  selenocistina,  selenocisteína  e

selenometionina. Está presente em pelo menos 25 proteínas não como cofator, mas integrado

na cadeia polipeptídica como selenocisteína (EVANGELISTA, 2010; ROLO, 2015).

O  selênio  possui  grande  importância  no  organismo  humano,  pois  contribui  para

funções  metabólicas  essenciais  relacionadas  principalmente  ao  efeito  antioxidante  na

neutralização dos radicais livres, ao fortalecimento do sistema imune e prevenção de doenças,

como aterosclerose, câncer, artrite e protetor de enfisema. Também tem grande importância no

crescimento,  fertilidade,  desenvolvimento  e  manutenção  das  funções  homeostáticas,

modulação  dos  hormônios  da  tireoide,  detoxificação  de  metais  pesados  e  xenobióticos  e

estabilização do metabolismo do ácido araquidônico, o que leva à síntese de leucotrienos,

tromboxanos,  prostaglandinas  e  lipóxidos  e  à  modulação  dos  produtos  oxidativos  da

respiração  das  células  fagocitárias.  Além  disso,  estudos  demonstram  seu  efeito

antimutagênico  na  prevenção  de  neoplasias  malignas  no  cólon,  ovário,  mama,  próstata  e

outros (SILVA, 2015).

Uma  das  funções  mais  importantes  do  selênio  é  atuar  como  cofator  da  enzima

glutationa  peroxidase,  principal  antioxidante  endógeno  natural  que  neutraliza  peróxidos

lipídicos  e  hidroperóxidos  (FERNANDES,  2008;  PESCADOR, 2009).  O selênio  atua  em

combinação com a vitamina C, E e betacaroteno, formando um potente sistema antioxidante

que protege as membranas celulares do ataque dos radicais livres (PESCADOR, 2009).
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Em pessoas com uma dieta deficiente ou ausente em selênio, a síntese de proteínas que

necessitam de  selênio  pode  ser  comprometida,  resultando  em sintomas  característicos.  A

deficiência  se  torna evidente em doses inferiores  a  30μg ao dia  (ROLO, 2015).  Diversos

estudos relacionam a deficiência do selênio ao risco de doenças cardiovasculares, distúrbios

na  função  imunitária,  aumento  da  susceptibilidade  ao  câncer,  degeneração  pancreática,

sensibilidade e dor muscular, aumento da fragilidade dos eritrócitos, aumento da agregação

plaquetária e mortalidade (ROLO, 2015; SILVA, 2015). A biodisponibilidade do selênio pode

ser reduzida quando combinada ao mercúrio, porém, também pode reduzir a toxicidade de

alimentos marinhos. O selênio também protege contra a toxicidade de outros metais pesados,

como a prata e o chumbo (SILVA, 2015).

Embora muito menos comum que a deficiência, a intoxicação por selênio pode ser

causada por ingestão excessiva de suplementos ou pelo consumo de alimentos com elevado

teor  de  selênio,  resultando em acumulação nos  tecidos.  Intoxicações  agudas  resultam em

vômito e edema pulmonar, enquanto que a toxicidade crônica é caracterizada por queda de

cabelo,  unhas  quebradiças,  distúrbios  gastrointestinais,  erupções  cutâneas,  mau  hálito  e

desordens do sistema nervoso. O excesso de selênio também resulta na produção de espécies

reativas  de  oxigênio,  que  está  estreitamente  relacionada  ao  processo  de  carcinogênese

(ROLO, 2015; SILVA, 2015).

Os alimentos constituem as principais fontes de selênio, que é transferido do solo para

as plantas.  A quantidade deste mineral nos alimentos,  geralmente encontrado na forma de

selenometionina  e  selenocisteína,  depende  do  teor  do  solo,  sendo  este  influenciado  pela

localização  geográfica,  mudanças  sazonais  e  pH.  Como  o  selênio  existe  em  diferentes

números de formas e espécies químicas diferentes, pode estar presente em diferentes espécies

e em diferentes níveis nos alimentos (EVANGELISTA, 2010; ROLO, 2015).

A selenometionina, principal forma química do selênio, é encontrada principalmente

nos vegetais e cereais, como castanha do Pará e nozes. Cerca de 90% do selênio encontrado

nas plantas está nesta forma, e aproximadamente 10% está na forma de compostos de selênio

análogos aos do enxofre (EVANGELISTA, 2010; FERNANDES, 2008; ROLO, 2015).

A selenocisteína  é  encontrada  principalmente  em produtos  de  origem animal.  Seu

destino após absorção ainda não está elucidado, mas acredita-se que seja reduzido e entre no

metabolismo do selênio,  podendo ser transportado para os tecidos ou ter  seus metabólitos

excretados (FERNANDES, 2008; ROLO, 2015).
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O selênio inorgânico é utilizado em grande parte dos suplementos alimentares. As duas

formas mais usadas, selenito e selenato, são eficientemente absorvidas, porém, a forma de

selenato é quase totalmente absorvida, enquanto que a selenito possui absorção entre 50 e

90%. Ao ser absorvido, o selenato deve ser reduzido a selenito, ou será eliminado pela urina,

o que torna a biodisponibilidade de ambos semelhante (ROLO, 2015).

3.3.3 Zinco

O zinco é um micronutriente essencial para o metabolismo humano. Possui funções

catalíticas,  estruturais  e  regulatórias  em  mais  de  300  metaloenzimas  envolvidas  no

metabolismo de proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídeos, embriogênese e apoptose.

O  zinco  é  componente  estrutural  da  metalotioneína,  uma  proteína  que  possui  atividade

antioxidante quando exposta a estresse oxidativo, como radiações, metais pesados e drogas,

além de regular a quantidade de zinco presente nas células. O mineral também é componente

estrutural e catalítico da enzima superóxido dismutase presente no citoplasma de todas as

células  e  da enzima superóxido dismutase extracelular,  presente no plasma,  na linfa e no

líquido sinovial. A função da enzima é catalisar a conversão do íon superóxido a peróxido de

hidrogênio,  reduzindo a toxicidade das espécies reativas de oxigênio por transformar uma

espécie altamente reativa em uma forma menos danosa às células (CRUZ e SOARES, 2011;

DELGADINHO, 2014; MELLO e COELHO, 2011).

O zinco é componente indispensável a enzimas que atuam na síntese do DNA e RNA,

como a DNA e RNA polimerase. Por isso, é provável que tenha efeito modulador e protetor

para o crescimento de células cancerígenas.  O metal também atua na divisão celular pela

atividade da dioxitimidina quinase (DELGADINHO, 2014).

O  zinco  também  é  responsável  por  garantir  a  integridade  e  funcionalidade  das

membranas  celulares,  além  de  participar  de  diversos  processos  como  metabolismo  da

vitamina A, metabolismo da glicose, síntese do colágeno, regeneração de feridas, acuidade do

paladar,  crescimento  e  manutenção  do  tecido  conectivo,  mineralização  óssea,  coagulação

sanguínea, manutenção das funções cognitivas, produção de prostaglandinas e manutenção

das funções gonadais. É um mineral essencial para o crescimento e desenvolvimento normal

durante  a  gestação,  infância  e  adolescência  e  na  manutenção do sistema imune saudável

(DELGADINHO, 2014; MELLO e COELHO, 2011).
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Os  níveis  plasmáticos  do  zinco  são  homeostaticamente  regulados,  podendo  ser

afetados  pelo  ciclo  circadiano,  estresse,  infecção,  jejum  prolongado  e  níveis  séricos  das

proteínas plasmáticas (DELGADINHO, 2014; MELLO e COELHO, 2011).

As necessidades diárias  de zinco podem variar de acordo com a idade,  estágio do

crescimento, e extensão de perdas que ocorrem pelo intestino, vesícula biliar, pâncreas, rins e

pele.  A deficiência  de  zinco  pode  estar  relacionada  ao  consumo  inadequado  do  zinco

alimentar, deficiência do mineral na nutrição parenteral total, desnutrição energético-proteica,

presença  de  quelantes  nos  alimentos,  uso  de  drogas  quelantes,  distúrbios  de  absorção

gastrointestinal, etilismo, diabetes mellitus, aumento da excreção urinária, insuficiência renal

crônica  ou  outras  doenças  (CRUZ e  SOARES,  2011;  EVANGELISTA,  2010;  MAFRA e

COZZOLINO, 2004; MELLO e COELHO, 2011).

A  primeira  manifestação  da  deficiência  de  zinco  identificada  clinicamente  é  a

acrodermatite enteropática. É uma desordem congênita que se manifesta em recém-nascidos

como uma dermatite em membros e regiões periorificiais, imunodeficiência celular, alopécia e

diarreia. A deficiência de zinco primeiramente mobiliza as reservas funcionais. No entanto, a

deficiência prolongada manifesta sintomas como anorexia, retardo no crescimento e defeito

no  crescimento  fetal,  intolerância  à  glicose,  hipogonadismo,  impotência  sexual  e  atrofia

testicular,  atraso na maturação sexual e esquelética,  restrição na utilização da vitamina A,

fragilidade osmótica dos eritrócitos, desordens de comportamento, aprendizagem e memória,

diarreia,  alopécia,  lesões  de  pele,  lesões  epiteliais,  deficiências  imunológicas,  distúrbios

neurológicos,  cegueira  noturna,  diminuição do paladar,  dificuldade  de  cicatrização,  lesões

oculares, fotofobia e incapacidade de adaptar-se ao escuro (DELGADINHO, 2014; MAFRA e

COZZOLINO, 2004).

A toxicidade  aguda  (4  a  8  g)  resulta  em  sintomas  como  náuseas,  vômitos,  dor

abdominal, gosto metálico e cefaleia. Em situações de exposição, como inalação de óxido de

zinco, os sintomas são febre, dor no peito, calafrios, tosse, dispneia, náuseas, dor muscular,

fadiga e leucocitose. A toxicidade crônica pode ocorrer por administração de suplementos em

doses acima das recomendadas (100 a 300 mg ao dia por mais de 6 semanas),  causando

deficiência de cobre e ferro, sintomas gástricos, redução da função imune e diminuição do

colesterol HDL (DELGADINHO, 2014; MELLO e COELHO, 2011).

Os alimentos constituem as principais fontes de zinco, sendo encontrado em maior

quantidade nas carnes vermelhas, peixes, aves, frutos do mar, fígado, ovos, leites e derivados,

cereais, grãos integrais, gérmen de trigo, feijões, nozes, amêndoas, castanhas, sementes de
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abóbora, tubérculos e legumes (CRUZ e SOARES, 2011; EVANGELISTA, 2010; MELLO e

COELHO, 2011).

3.3.4 Manganês

O manganês é um oligoelemento essencial a uma variedade de enzimas e processos

celulares. Possui papel fundamental no metabolismo de macromoléculas, na manutenção das

funções das células nervosas e imunes, na homeostasia da glicemia, na regulação da síntese de

ATP (adenosina trifosfato), na reprodução, digestão e crescimento ósseo, sendo essencial aos

processos  de  crescimento  e  desenvolvimento  (FILHO,  2009;  O’NEAL e  ZHENG,  2015;

ROTH, 2006).

O  manganês  é  cofator  de  metaloenzimas  como  manganês  superóxido  dismutase,

arginase, fosfoenol-piruvato descarboxilase e glutamina sintetase (FILHO, 2009). O mineral

desempenha papel  fundamental  na  adaptação celular  ao  estresse  oxidativo  ao atuar  como

cofator da enzima manganês superóxido dismutase, removendo os produtos secundários do

metabolismo como superóxido e peróxido de hidrogênio. O manganês também proporciona

resistência ao estresse oxidativo ao promover a formação de antioxidantes não-proteicos de

manganês (AGUIRRE e CULOTTA, 2012).

Em uma dieta normal, a homeostase do manganês é mantida pelo equilíbrio entre a

taxa de transporte pelos enterócitos da parede intestinal e pela eficiência da remoção pelo

fígado. Devido a sua semelhança química com o ferro, ele é transportado ativamente através

das membranas utilizando as mesmas proteínas transportadoras (FILHO, 2009; ROTH, 2006).

A deficiência de manganês é extremamente rara em adultos, no entanto, deficiências

neurológicas, distúrbios comportamentais e outras anormalidades foram observados durante a

fase de desenvolvimento. Em um homem de 70Kg, a quantidade de manganês presente no

organismo varia de 10 a 20 mg (ROTH, 2006). 

A intoxicação  por  manganês  obtido  pela  dieta  é  improvável,  porém,  exposições

crônicas a altas doses do metal podem causar falhas no mecanismo regulador, resultando em

intoxicação.  Níveis  elevados  de  manganês  no  cérebro  e  sangue  podem  ser  notados  em

indivíduos  com cirrose  ou  doenças  hepáticas  relacionadas  (ROTH,  2006).  O acúmulo  no

cérebro pode ocorrer quando a absorção do manganês excede a taxa de eliminação por um

longo  período.  Este  desequilíbrio  pode  ocorrer  pela  alta  dose  ingerida,  inalada,  ou
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administrada pela via parenteral, ou em consequência da redução do clearance hepato-biliar.

Altas  doses  de  manganês  podem  causar  danos  neuronais  resultando  em  diminuição  dos

neurônios dopaminérgicos (FILHO, 2009).

Além  das  exposições  ocupacionais,  a  alimentação  constitui  a  principal  fonte  de

manganês.  Os alimentos ricos  em manganês incluem cereais,  legumes,  frutas,  especiarias,

vinho, chá e café, embora todos os alimentos apresentem traços de manganês (FILHO, 2009;

ROTH, 2006). A presença do mineral em uma grande variedade de alimentos justifica sua

deficiência ser praticamente inexistente (ROTH, 2006).

3.3.5 Ferro

O ferro é um componente essencial em diversas funções metabólicas importantes no

organismo. Ele atua como vetor de oxigênio,  formando com ele um complexo facilmente

dissociável, permitindo que o oxigênio transportado seja facilmente distribuído aos tecidos

conforme suas  necessidades.  O ferro também é componente essencial  da mioglobina,  das

enzimas  que  contém  o  heme  (citocromos,  catalase  e  peroxidase)  e  das  enzimas

metaloflavoproteínas  (xantina  oxidase  e  a  enzima  mitocondrial  α-glicerofosfato  oxidase),

intervindo  em  inúmeras  reações  de  oxidação,  por  meio  das  quais  se  libera  energia  dos

constituintes alimentares (GERMANO e CANNIATTI-BRAZACCA, 2002). 

A homeostase do ferro possibilita a manutenção das funções celulares essenciais  e

evita possíveis danos aos tecidos. A deficiência de ferro nos tecidos faz com que a atividade

de  muitas  enzimas  envolvidas  nestas  reações  seja  diminuída  (BRUNTON  et  al.,  2012;

GERMANO e CANNIATTI-BRAZACCA, 2002).

O ferro é um metal de transição que acelera o processo oxidativo. Quando em baixas

concentrações, é essencial ao crescimento, porém, o acúmulo ou excesso deste mineral pode

ser extremamente prejudicial ao organismo, pois o ferro livre leva à produção de espécies

reativas  de  oxigênio  que  são  tóxicas,  lesando  proteínas,  lipídeos  e  DNA.  A transferrina

mantém  o  ferro  em  sua  forma  solúvel  e  atóxica,  evitando  a  formação  destes  radicais

(DELGADINHO, 2014;  MENDES,  2008).  O ferro pode agir  como carcinogênico  ou co-

carcinogênico  pela  indução  de  estresse  oxidativo,  facilitação  do  crescimento  tumoral  e

modificação do sistema imune (MENDES, 2008).
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A diferença entre as necessidades de ferro e o ferro dietético disponível é refletida no

tamanho de suas reservas orgânicas. Quando o equilíbrio do ferro encontra-se favorável as

reservas de ferro estão altas, enquanto que reservas baixas ou inexistentes são consequências

de um equilíbrio precário. Pode ocorrer equilíbrio negativo na gravidez, lactação, em lactentes

depois  do  terceiro  mês  de  vida  e  mulheres  em  idade  fértil.  A  doação  de  sangue  ou

sangramento no trato gastrointestinal também são fatores que podem influenciar nas reservas

orgânicas (BRUNTON et al., 2012).

O ferro disponível para metabolização provém de três fontes: pode ser absorvido pelo

trato gastrointestinal, pode ser reutilizado na degradação da hemoglobina ou pode ser liberado

das reservas corporais (GERMANO e CANNIATTI-BRAZACCA, 2002).

A biodisponibilidade do ferro no alimento tem maior importância nutricional que o

conteúdo ingerido na dieta. Aproximadamente 40% do ferro encontrado nas carnes está na

forma  de  ferro  hêmico,  onde  o  elemento  permanece  protegido  dentro  do  complexo

protoporfirina das hemeproteínas. Nesta forma, o ferro possui alto grau de absorção, pois não

interage  com fatores  inibidores  ou  estimuladores  de  sua  absorção,  como a  ionização  e  a

capacidade de se ligar a outras substâncias (BRUNTON et al., 2012; DELGADINHO, 2014).

O ferro encontrado nos vegetais encontra-se na forma não-hêmica, forma que pode ter

baixa absorção por sofrer influência de fatores químicos como componentes da dieta, estado

de oxidação, pH e solubilidade. Os componentes que influenciam negativamente na absorção

do ferro não-hêmico são os chás, o café e alguns refrigerantes pela presença de polifenóis e os

cereais e farelos, pela presença de fitatos. O cálcio presente no leite e derivados, quando em

grande quantidade compete com o ferro na formação de complexos insolúveis (BRUNTON et

al., 2012; DELGADINHO, 2014; GERMANO e CANNIATTI-BRAZACCA, 2002).

O ferro possui máximo aproveitamento pelo organismo. Cerca de 1 a 2 mg do ferro

dietético é absorvido, porém, as necessidades orgânicas são de 20 a 25 mg para a eritropoiese

e demais funções. Para suprir esta necessidade, os macrófagos fagocitam as hemácias senis e

danificadas  e  degradam a  hemoglobina,  liberando  o  ferro  para  reutilização,  podendo  ser

captado pela medula óssea para eritropoiese (MENDES, 2008).

Quando as reservas de ferro são depletadas, o organismo sofre consequências, que são

ineficiência no transporte de oxigênio, prejuízo no metabolismo oxidativo e na transcrição

gênica, redução na atividade das enzimas mitocondriais dependentes de ferro, anormalidades

no metabolismo das catecolaminas e possivelmente comprometimento na produção de calor.

As consequências incluem anemia, redução na atividade física, problemas de comportamento
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e  aprendizagem  em  crianças,  diminuição  do  rendimento  no  trabalho  e  diminuição  na

eficiência  da  função  imune  (BRUNTON  et  al.,  2012;  GERMANO  e  CANNIATTI-

BRAZACCA, 2002). 

A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia em humanos, podendo ser

causada  por  ingestão  inadequada,  por  aumento  da  necessidade  como ocorre  na  gravidez,

infância e adolescência, pela perda sanguínea crônica, deficiência na absorção ou no aporte do

ferro (BRUNTON et al., 2012; GERMANO e CANNIATTI-BRAZACCA, 2002). A anemia

não  tratada  pode  causar  alterações  cardiovasculares  e  respiratórias,  podendo  resultar

insuficiência cardíaca (GERMANO e CANNIATTI-BRAZACCA, 2002).

O fígado é um dos órgão mais afetados pelo excesso de ferro, pois as células hepáticas

constituem  os  principais  locais  de  armazenamento.  O  acúmulo  de  ferro  hepático  parece

estimular  a  síntese  de  colágeno,  iniciando  a  fibrogênese  e,  por  consequência,  a  necrose

celular. Além disso, pode levar ao desenvolvimento de carcinoma hepático devido aos danos

causados no DNA e pela indução da proliferação e diferenciação desordenada das células-

tronco hepáticas (MENDES, 2008).

Estudos demonstram que o ferro em excesso pode ser incorporado por macrófagos,

que  aderem  as  placas  ateroscleróticas,  tornando-as  mais  instáveis.  A  interrupção  no

suprimento de sangue pode resultar em isquemia e comprometimento no aporte de oxigênio

aos tecidos. No cérebro, o ferro é o metal de transição mais abundante, sendo essencial para o

adequado funcionamento neuronal. O envelhecimento da pele pela oxidação é causada por

uma perda do equilíbrio entre os agressores oxidantes e a defesa antioxidante e pela evidência

de que muitas doenças associadas à idade sejam causadas por um aumento na produção ou

pela  exposição  a  agentes  oxidantes  e  consequentes  doenças  oxidantes.  Como  o

envelhecimento reduz as reservas de agentes antioxidantes, o uso de substâncias quelantes de

ferro ou sua privação controlada pode reduzir as patologias associadas ao estresse oxidativo e

envelhecimento (MENDES, 2008).

Os  alimentos  com maior  quantidade  de  ferro  incluem carne  de  fígado  e  coração,

lêvedo de cerveja, gérmen de trigo, gema de ovo, ostras e certos feijões secos e frutas. A

quantidade de ferro pode ser aumentada com o cozimento do alimento em panelas de ferro

(BRUNTON et al., 2012).

Os elementos que influenciam positivamente na absorção do ferro são os alimentos

ricos  em ácido ascórbico  e  a  carne  (BRUNTON et  al.,  2012).  A carne,  pela  presença  de

aminoácidos,  reduzem a  acidez  no  intestino,  facilitando  a  absorção do ferro  não-hêmico.
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Alimentos  ricos  em  vitamina  C  levam  à  mudança  do  estado  de  oxidação  do  ferro,

possibilitando  sua  absorção  pelos  enterócitos,  além  de  influenciar  no  transporte  e

armazenamento do ferro no organismo (DELGADINHO, 2014). A frutose e os aminoácidos

sulfurados  também  favorecem  sua  absorção  por  formarem  complexos  com  o  ferro  não

hêmico, tornando-o solúvel no pH intestinal. Ácidos orgânicos, como o cítrico, o málico, o

lático, succínico e tartárico também promovem sua absorção (GERMANO e  CANNIATTI-

BRAZACCA, 2002).

3.4 SUPLEMENTAÇÃO

A utilização de  suplemento como forma de prevenção de patologias crônicas, como

câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas, inflamatórias e cardiovasculares, é um assunto

que tem gerado muita discussão e debates,  uma vez que na maioria dos casos não existe

comprovação  científica  robusta  para  muitas  das  alegações  relacionadas  a  suplementos

vitamínicos, minerais e óleos essenciais. 

Por exemplo,  destaca-se que  nos últimos anos houve um crescente interesse pelos

problemas  relacionados  à  produção  de  radicais  livres  e  ao  estresse  oxidativo.  Quando

liberadas  em  excesso,  as  espécies  reativas  de  oxigênio  fazem  parte  do  mecanismo

intermediário de muitas doenças, e o estresse oxidativo é um fator negativo que pode ser

encontrado na maioria das doenças crônicas (ZIMMERMANN e KIRSTEN, 2008). 

Tal fator tem motivado diversas pesquisas que buscam alternativas para reduzir  os

efeitos prejudiciais do estresse oxidativo e melhorar a capacidade antioxidante do organismo

como  forma  de  tratamento  e  prevenção  de  enfermidades  e  suas  complicações

(ZIMMERMANN e KIRSTEN, 2008).

Os  antioxidantes  dietéticos  são  considerados  eficazes  agentes  na  profilaxia  e  no

combate a doenças (ZIMMERMANN e KIRSTEN, 2008). No entanto, o excesso de agentes

redutores  pode prejudicar  funções  normais,  inibindo a proliferação celular  por  prevenir  o

estado  transitório  de  oxidação  e  diminuir  a  adaptação  ao  estresse  oxidativo.  Ainda  pode

reduzir metais de transição livres que se tornam potentes catalisadores de reações em cadeia

iniciadas por radicais livres (CERQUEIRA et al., 2007).

Evidências  epidemiológicas  relacionam  o  consumo  de  antioxidantes  dietéticos  ao

decréscimo na incidência de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. No entanto,
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na  maior  parte  dos  ensaios  de  intervenção  realizados  com suplementação  com vitaminas

antioxidantes, o efeito observado não foi semelhante. Pode-se concluir que a ação preventiva

de antioxidantes pode ocorrer precocemente na prevenção da doença, mas pode ser ineficaz

posteriormente no tratamento (CERQUEIRA et al., 2007).

O consumo de alimentos ricos em antioxidantes está associado a um envelhecimento

saudável e à longevidade funcional.  Efeitos controversos foram demonstrados por estudos

com antioxidantes  utilizados  na  forma  de  suplementos,  e  sabe-se  que  muitas  pessoas  se

automedicam com estes produtos. Como muitos deles são constituídos por uma associação de

vitaminas  e  minerais,  o  prejuízo  para  a  saúde  pode  ser  ainda  maior,  visto  que  muitos

nutrientes  competem  pela  absorção  no  trato  gastrointestinal.  Além  disso,  o  uso  de

suplementos que contenham elevadas concentrações de ferro e vitamina C podem representar

um perigo para o balanço redox (CERQUEIRA et al., 2007).

As controvérsias entre as evidências epidemiológicas e os ensaios de intervenção têm

promovido  questionamentos  sobre  até  que  ponto  o  aumento  da  defesa  antioxidante  seria

benéfica, visto que o excesso poderá, ao longo da evolução, inibir a modulação pelos sistemas

endógenos, levando a uma sub-regulação ou não expressão de genes envolvidos com a defesa

antioxidante endógena (CERQUEIRA et al., 2007).

3.5 REGULAMENTAÇÃO

Uma grande quantidade de novos suplementos contendo vitaminas, minerais e óleos

essenciais  têm sido lançado no comércio,  favorecidos  pela  isenção da obrigatoriedade de

registro no Ministério da Saúde (ABE-MATSUMOTO et al., 2015).

A legislação brasileira sobre complexos vitamínicos e minerais é escassa e complexa.

Não existe uma única legislação que regulamente estes produtos, mas sim, um conjunto de

normas  para  alimentos  e  medicamentos  que  devem  ser  seguidas  pelos  fabricantes  e

importadores (ABE-MATSUMOTO et al., 2015; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA, 2018).

A  Portaria nº 32/1998 normaliza o uso de suplementos vitamínicos e/ou minerais,

controla  sua  produção  e  comercialização,  aperfeiçoa  ações  de  controle  sanitário,  fixa  a

identidade do suplemento e estabelece as características mínimas de qualidade. De acordo

com a  portaria,  Suplementos  Vitamínicos  e  ou  Minerais  são  alimentos  que  servem  para
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contemplar com estes nutrientes a dieta diária de uma pessoa saudável, em casos onde sua

ingestão a partir da alimentação seja insuficiente ou quando a dieta requerer suplementação.

Devem conter um mínimo de 25%, e no máximo até 100% da Ingestão Diária Recomendada

(IDR) de vitaminas e ou minerais, na porção diária indicada pelo fabricante, não podendo

substituir os alimentos, nem serem considerados como dieta exclusiva.

A Portaria 40/1998 fixa níveis para a recomendação diária de consumo de vitaminas e

minerais  em  medicamentos,  estabelece  diretrizes  aos  fabricantes  para  a  formulação  e

recomendação  posológica  destas  substâncias  em  medicamentos,  estabelece  regras  que

permitam diferenciar o que sejam Medicamentos à Base de Vitaminas e/ou Minerais ou suas

associações dos Suplementos Vitamínicos  e/ou Minerais,  regulamenta a importação destes

produtos e aperfeiçoa ações de controle sanitário.  Os medicamentos podem ser a base de

vitamina isolada, vitaminas associadas entre si, minerais isolados, minerais isolados entre si e

associações de vitaminas e minerais.

A  RDC 269/2005 define os valores de Ingestão Diária  Recomendada de proteínas,

vitaminas e minerais.

A Portaria 841/2013 instituiu um grupo de trabalho no âmbito da ANVISA com o

objetivo de revisar a Portaria SVS/MS 32 de 13 de janeiro de 1998, que aprova o regulamento

técnico para suplementos vitamínicos e/ou minerais, com o objetivo de ampliar seu escopo

para suplementos alimentares.

De acordo com a ANVISA, os suplementos alimentares terão uma regulamentação

específica a partir deste ano. O objetivo é reunir todas as regras e orientação aos fabricantes

existentes  até  o  momento  em  um  só  conjunto  de  normas.  Com  isso,  os  suplementos

alimentares  passarão  a  ser  uma  única  categoria,  reduzindo  a  quantidade  de  normativos

existentes até o momento. Por ser um tema abrangente e complexo, a proposta está sendo

tratada por meio de seis consultas públicas, uma para cada assunto relacionado a suplementos

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2018).

O processo de discussão, criação e implementação desta nova regulamentação trará

muitos benefícios,  pois  contribuirá  para o acesso a  suplementos  alimentares  seguros e  de

qualidade, reduzirá a assimetria de informações existentes, facilitará o controle sanitário e a

gestão  do  risco,  eliminará  obstáculos  desnecessários  à  comercialização  e  à  inovação  e

simplificará o regulatório vigente (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,

2018).
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3.6 CONSUMO RACIONAL

Os suplementos, diferente dos medicamentos, não possuem funções curativas, sendo

proibida qualquer expressão que se refira ao uso para prevenir, aliviar, tratar uma enfermidade

ou alterar um estado fisiológico. Os medicamentos à base de vitaminas e/ou minerais devem

apresentar  a  denominação  polivitamínicos  e/ou  poliminerais,  mas  o  uso  da  palavra

medicamento  no  rótulo  do  produto  não  é  uma exigência.  Isso  dificulta  a  distinção  entre

suplemento e medicamento (ABE-MATSUMOTO et al., 2015).

A quantidade de micronutrientes necessária pode variar para cada indivíduo, e depende

de diversos fatores, como, por exemplo, idade, sexo, nível de atividade física e presença de

patologias. Em algumas situações, as bases científicas não são sólidas para sustentar o uso de

algumas  dessas  substâncias,  que  normalmente  são  compradas  por  iniciativa  do  paciente

(ABE-MATSUMOTO et al., 2015).

Os suplementos são indicados para pessoas com dieta insuficiente, porém, a falta de

conhecimento tanto dos profissionais da saúde quanto dos consumidores sobre o que é um

suplemento e o que é um medicamento faz com que muitos utilizem os produtos de forma

errônea. O uso de produtos em dosagens superiores às necessidades diárias recomendadas e

sem orientação do médico ou farmacêutico pode trazer riscos à saúde (ABE-MATSUMOTO

et al., 2015).

Segundo a Organização Mundial  da Saúde (OMS, 2004),  o  farmacêutico  possui  o

conhecimento  e  a  especialização  necessários  para  fornecer  informações  detalhadas  sobre

medicamentos na hora da dispensação dos mesmos em farmácias, no intuito de orientar os

pacientes e evitar reações indesejadas. Destaca-se ainda mais essa atribuição quando se trata

de produtos comercializados isentos de prescrição médica, onde se incluem os suplementos.

Os farmacêuticos que atuam em farmácias e drogarias são os últimos profissionais da

saúde a manter contato com os pacientes antes da aquisição do medicamento ou suplemento,

sendo o único profissional da área da saúde habilitado para a dispensação destes produtos. Por

ser um profissional capacitado e estar presente no balcão da farmácia, o farmacêutico pode

tirar dúvidas a respeito do uso destas substâncias e informar sobre sua correta utilização, visto

que  o  consumo  excessivo  de  determinadas  substâncias  acarreta  em  riscos  para  a  saúde.

Qualquer medicamento, mesmo que pareça inofensivo, pode desencadear reações indesejáveis

ou  mesmo sua  utilização  não  ser  necessária.  Sendo  assim,  pelo  seu  importante  papel  de
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cuidado e proteção à saúde dos pacientes, cabe ao farmacêutico a responsabilidade de orientar

os pacientes para reduzir os riscos advindos de seu uso incorreto.

Políticas  públicas  também se  fazem necessárias,  com promoção  de  campanhas  de

esclarecimento  a  respeito  do  consumo  de  suplementos,  reduzindo  o  risco  do  consumo

excessivo (ABE-MATSUMOTO et al., 2015).
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4. METODOLOGIA

A pesquisa de campo foi realizada em uma drogaria na cidade de Erechim RS, nos

meses  de julho e  agosto de  2017 e como instrumento  de coleta  de dados utilizou-se um

questionário anônimo.

Neste  trabalho  utilizou-se  o  método  hermenêutico,  que  consiste  na  discussão  das

principais ideias dos autores.

Pode-se classificar este trabalho, do ponto de vista de sua natureza como pesquisa

básica, uma vez que tem como objetivo gerar conhecimentos novos e de interesse universal.

Quanto aos seus objetivos, este trabalho é classificado como pesquisa exploratória,

pois  utiliza-se de  levantamento  bibliográfico;  e  pesquisa  descritiva,  pois  utiliza-se de  um

questionário para a coleta de informações.

Com relação aos procedimentos técnicos a pesquisa foi bibliográfica, pois, utilizou-se

material já publicado em livros, artigos, periódicos, monografias, dissertações e teses, e de

levantamento, pois incluiu coleta de dados.

Neste trabalho a coleta de dados aconteceu em uma única etapa, que se deu por meio

da aplicação de um questionário no setor de atendimento da empresa a fim de determinar o

perfil dos consumidores de suplementos vitamínicos.

Para a coleta de dados foram utilizados questionários anônimos com questões abertas e

fechadas. O questionário foi organizado para identificar o perfil dos pesquisados em relação

ao consumo de suplementos vitamínicos, minerais e óleos essenciais.

A  população  desta  pesquisa  são  os  consumidores  da  drogaria,  que  atua  na

comercialização de medicamentos no município de Erechim RS.

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados 39 questionários, aplicados na

drogaria no momento da venda dos suplementos. Somente voluntários com idade maior ou

igual a 18 anos foram aceitos para responder o questionário, independente do sexo ou estado

de saúde.

Por meio de uma análise qualitativa e quantitativa, os dados foram analisados com

base em tabelas e gráficos, para que se possam interpretar os resultados obtidos de forma clara

e  objetiva.  Além disso,  as  informações  disponíveis  serviram como  base  para  estudos  de

utilização  de  medicamentos.  Foi  realizada  ainda  uma  revisão  da  literatura  em  revistas

científicas nacionais e internacionais especializadas para identificar as principais vitaminas,

minerais e óleos essenciais que possuem ação antioxidante.
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O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Erechim.

A identidade dos sujeitos foi preservada pela aplicação de um questionário anônimo.

A leitura descritivo-analítica das entrevistas envolveu quatro etapas: leitura exaustiva,

organização  das  informações,  sistematização  dos  dados  e  construção  do diálogo  entre  os

dados e a literatura.

4.1 O PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados por meio das entrevistas foram examinados tendo como referência

os  princípios  e  pressupostos  da  Análise  de  Conteúdo  (Franco,  1986)  e  analisados

estatisticamente  pelo  teste  de  Qui-Quadrado em  um  computador  PC  compatível  pelo

programa BioEstat versão 5.0. Foram consideradas diferenças significativas quando o  P <

0.05.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 DESCRIÇÃO GERAL DOS RESULTADOS

No período da pesquisa, foram aplicados 39 questionários anônimos com o intuito de

avaliar o perfil dos consumidores de suplementos vitamínicos de uma drogaria na cidade de

Erechim RS.  Com a  aplicação dos  questionários,  pôde-se obter  informações  como idade,

sexo, escolaridade, renda mensal, profissão, prática de exercícios físicos, hábitos alimentares,

entendimento do que é um suplemento, tipo de suplemento utilizado, motivo de consumo,

profissional  que  indicou  a  suplementação  e  frequência  de  uso  de  cada  participante  da

pesquisa.

Conforme dados mostrados na Tabela 1, as idades dos participantes variam de 21 a

mais de 60 anos. A maior amostra, 41,03%, está na faixa etária de 41 a 60 anos, sendo sua

maioria do sexo feminino (79,49%). As escolaridades que mais se destacaram foram ensino

médio,  com 28,21% e ensino superior,  com 25,64%. A maioria dos pesquisados,  30,77%,

possuía renda mensal de 1 a 3 salários-mínimos.

A  Tabela  1  também  mostra  que  a  maior  parte  da  população  consumidora  de

suplementos vitamínicos pesquisada é composta por mulheres de média idade, sugerindo uma

maior preocupação deste grupo de pessoas com a qualidade de vida. A alegação de retardar o

envelhecimento  e  prevenir  doenças,  associada  a  uma  maior  necessidade  de  reposição

vitamínica  nesta  faixa  etária,  podem ser  fatores  que  tenham contribuído para  o  resultado

obtido.

Os dados apresentados na Tabela 1 estão em concordância com os dados da Pesquisa

Nacional em Saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em

conjunto com o Ministério da Saúde em 2013. O estudo realizado pelo IBGE traçou um perfil

da  saúde do brasileiro  baseando-se em diversos  fatores,  como avaliação da percepção do

estado de saúde dos participantes, do estilo de vida e das doenças crônicas. 

De  acordo  com  os  dados  da  pesquisa  do  IBGE,  as  mulheres  referem  uma  pior

avaliação do estado de saúde em relação aos  homens.  A pesquisa mostra  que 70,3% dos

homens considera sua saúde boa ou muito boa, contra 62,4% das mulheres. Em relação à

idade, quanto maior a faixa etária, menor o percentual, que demonstra 39,7% em indivíduos

com mais  de  75 anos contra  81,6% em jovens de 18 a  29 anos de idade.  Em relação à

escolaridade,  quanto  maior  o  grau  de  instrução,  maior  a  porcentagem  de  pessoas  que
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considera  sua  saúde  boa  ou  muito  boa.  O  percentual  em  pessoas  com  ensino  superior

completo  foi  de 84,1%, enquanto que pessoas  sem instrução ou com ensino fundamental

incompleto foi 49,2%. Os dados da citada pesquisa também demonstram maior morbidade das

mulheres em relação aos homens.

Tabela 1: Idade, Sexo, Escolaridade e Renda Mensal dos Participantes

 Idade Sexo Escolaridade Renda Mensal

De 21 a 40 anos   25,64%
De 41 a 60 anos 41,03%
Acima de 60 anos33,33%

Feminino    79,49%
Masculino  20,51%

Ensino fundamental    12,82%
Ens.fund.incompleto   15,38%
Ensino médio         28,21%
Ensino Superior         25,64%
Ens.sup.incompleto     15,38%
Não respondeu           2,56%

Até 1 Salário mín.        23,08%
De 1 a 3 Salários mín.  30,77%
De 3 a 5 Salários mín.  23,08%
Mais de 5 Salários mín. 20,51%
Não possui renda            2,56%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)

Em relação à profissão obtivemos grande variedade de respostas, no entanto, a maior

parte dos participantes (23,08%) informou estar aposentada. Grande parte dos pesquisados

também informou praticar  atividade física (56,41%) e considerar  seus hábitos alimentares

saudáveis (76,92%). 

Em relação ao entendimento do que é um suplemento,  as respostas foram as mais

diversas:  para  muitos  pesquisados  suplemento  nada  mais  é  do  que  um complemento  da

alimentação, uma complementação de vitaminas, um reforço ou algum tipo de medicamento

para suprir as necessidades de vitaminas que nosso corpo precisa e sozinho não consegue

alcançá-las. Outros acreditam que suplementos são utilizados para tirar dores ou servem como

auxiliadores no emagrecimento. Alguns responderam que é algo muito bom, pouco entendem

ou não sabem o que são.

De  acordo  com  a  pesquisa,  os  suplementos  mais  utilizados  foram  vitamina  D  e

complexos vitamínicos e minerais,  ambos com 49,15% das respostas. O motivo que mais

levou os participantes a utilizarem o suplemento foi por necessidade de reposição comprovada

(46,15%).

Os resultados  obtidos nas  entrevistas também demonstraram que aproximadamente

30% (12 dos 39 pesquisados) adquire o suplemento vitamínico indicado por leigos ou por

conta própria, ou seja, sem orientação por profissional da área da saúde.
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Em relação  à  frequência  de  uso,  41,03% dos  pesquisados  responderam  utilizar  o

suplemento vitamínico pela primeira vez.

Os suplementos vitamínicos têm sido muito explorados pela indústria farmacêutica. A

representação  simbólica  das  propriedades  das  vitaminas  comercializadas  na  forma  de

medicamentos  faz  com que  sejam vistas  como mais  eficazes  do  que  as  encontradas  nos

alimentos.  A utilização de preparações  vitamínicas  na  forma de suplemento  ou  em doses

terapêuticas  pode  ser  recomendada.  No  entanto,  quando  se  utiliza  vitaminas  com  doses

superiores às necessidades nutricionais, existe a necessidade de prescrição médica, pois nestes

casos  as  vitaminas  passam a  ter  ação  farmacológica  cujos  riscos  precisam ser  avaliados

(MELO et al., 2005).

A automedicação consiste na utilização de medicamentos por conta própria ou por

pessoas não capacitadas para o tratamento de doenças com sintomas percebidos pelo usuário,

sem  a  avaliação  e/ou  acompanhamento  de  um  profissional  de  saúde  qualificado.  A

automedicação é uma prática comum, independente do nível cultural, do contexto histórico

envolvido, da situação econômica ou social do indivíduo (SILVA et al., 2014).

Muitos motivos levam as pessoas a se automedicarem, seja por economia de tempo,

por não quererem ir até o médico, seja por influência de propagandas ou por indicação de

conhecidos. A mídia possui grande importância no estímulo ao uso de suplementos, tanto na

obtenção de um corpo ideal quanto na manutenção da saúde. Muitos laboratórios fazem altos

investimentos  financeiros  em  propagandas,  contribuindo  para  um  elevado  consumo  de

suplementos vitamínicos, o que pode levar a uma suplementação vitamínica desnecessária,

visto que o usuário não tem conhecimento da necessidade ou não de uso.  De acordo com a

Organização Mundial da Saúde (OMS), para que se faça uso racional de medicamentos, é

necessário primeiramente estabelecer a necessidade de uso do medicamento, para somente,

posteriormente,  receitar  o  medicamento apropriado de acordo com a eficácia  e  segurança

comprovados e aceitáveis (MARINELI e SOUZA, 2011).

Todos os medicamentos ou suplementos produzem efeitos adversos potenciais que não

aparecem em todos os indivíduos, dependendo de fatores individuais, como idade, peso, sexo,

estado de saúde, imunodepressão e outros, e fatores ambientais, como cigarro, álcool, estados

patológicos,  dieta  alimentar,  febre,  gravidez  e  estado  de  estresse.  As  diferenças  entre

indivíduos também determina a forma de manifestação das reações adversas na administração

de um mesmo medicamento (MARINELI e SOUZA, 2011).
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O Brasil ocupa o sexto lugar entre os países consumidores de medicamentos. Neste

contexto,  reduzir  a  automedicação  é  um  grande  desafio.  Para  minimizar  o  problema,  a

indicação  de  uso  de  medicamentos  deveria  ser  feita  por  profissionais  qualificados,  como

médicos, dentistas ou farmacêuticos (SILVA et al., 2014).

No sentido de melhor avaliar os resultados obtidos a partir das respostas fornecidas

pelos participantes e estabelecer o perfil dos consumidores de suplementos bem como o papel

que  os  profissionais  da  saúde  tem  desempenhado  neste  particular,  foram  estabelecidas

algumas correlações estatísticas, como segue.

5.1.1 Correlações

5.1.1.1 Idade x Tipo de Suplemento 

Na correlação das variáveis idade x tipo de suplemento utilizado, não houve diferença

estatística significativa. Conforme dados apresentados na Figura 1, 25,64% possuem idade de

21 a 40 anos, 41,03% de 41 a 60 anos, e 33,33% acima de 60 anos,  implicando em que a

maioria dos consumidores possuía idade entre 41 e 60 anos. Observou-se ainda que na faixa

etária 21 aos 40 anos o principal tipo de suplemento utilizado é o complexo vitamínico e

mineral  (70%).  A partir  dos  41  anos,  o  tipo  de  suplemento  mais  utilizado é  vitamina  D

(55,17%). 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017

Figura 1: Idade dos Pesquisados

25,64%

41,03%

33,33%
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Os dados apresentados  na Figura 2 mostram que 46,15% dos pesquisados consome

complexos vitamínicos e minerais, e também 46,15% dos pesquisados consome vitamina D.

Fonte: Dados da Pesquisa 2017

A vitamina D tem sido alvo de diversas pesquisas, principalmente por sua deficiência

estar  associada  a  diversas  doenças,  como  diabetes  tipo  II,  esclerose  múltipla,  doença

inflamatória intestinal, lupus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide (ABE-MATSUMOTO

et al., 2015).

5.1.1.2. Sexo x Tipo de Suplemento

Na correlação das variáveis sexo x tipo de suplemento utilizado, não houve diferença

significativa.  Entretanto,  conforme demonstrado na Figura 3, o sexo feminino é quem mais

faz uso de suplementos (79,49%), utilizando predominantemente a vitamina D, seguido de

complexos vitamínicos e minerais.

Figura 2: Tipo de Suplemento

2,56%
7,69%

46,15%

2,56%

46,15%

25,64%
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Fonte: Dados da Pesquisa 2017

Sabe-se que as mulheres utilizam mais os sistemas de saúde de forma preventiva em

relação aos homens,  como demonstrado pela pesquisa mais recente realizada pelo IBGE.  O

sexo masculino possui  maior  distanciamento em se tratar  de saúde preventiva,  adesão ao

tratamento  e  engajamento  em situações  de  risco  (JUNIOR e  MAIA,  2009).  O  fato  de  a

vitamina D ser a principal vitamina utilizada pelo sexo feminino pode ser consequência deste

fato, visto que normalmente é prescrita após dosagem sérica solicitada por médicos.

Entre as principais morbidades que afetam mulheres no climatério é a osteoporose.

Estudos indicam que, na faixa etária de 50 anos, cinco mulheres são acometidas pela doença a

cada  homem.  Mulheres  são  mais  vulneráveis  em decorrência  da  progressiva  redução  da

função ovariana, e consequente redução da produção de hormônios esteroides. Este processo

inicia  aos  35  anos  e  acentua-se  aos  50  anos,  onde  comumente  ocorre  a  menopausa

(MONTILLA et al.; 2004).

Níveis reduzidos de vitamina D levam a uma diminuição na absorção intestinal de

cálcio, resultando em hipocalcemia. Além disso, a vitamina D promove a indução da síntese

de  osteocalcina,  estimula  a  maturação  dos  precursores  de  osteoclastos,  a  manutenção  da

homeostase do cálcio e a formação e reabsorção óssea. Neste caso se faz necessário elevar os

níveis de cálcio para manter a mineralização óssea. Por outro lado, em populações com dieta

pobre  em  cálcio,  pode  haver  necessidade  de  doses  mais  elevadas  de  vitamina  D  para

manutenção  óssea.  No  entanto,  mesmo  doses  elevadas  de  vitamina  D  podem  não  ser

suficientes em casos de deficiência severa de cálcio.  Por estes fatores, a suplementação é

Figura 3: Sexo dos Pesquisados

79,49%

20,51%

Feminino

Masculino
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frequentemente  feita  com cálcio  associado à  vitamina  D (PREMAOR e  FURLANETTO,

2006). 

Destaca-se que somente 10 a 20% das necessidades fisiológicas da vitamina D podem

ser supridas pela dieta. A eficácia da suplementação nutricional tem sido objeto de diversas

pesquisas tendo em vista que, quando associada a osteoporose, baixos níveis de vitamina D

podem resultar em aumento na reabsorção óssea e, em períodos prolongados, pode levar a um

risco aumentado de fraturas ósseas em adultos (BRINGEL et al.; 2014).

O diagnóstico correto da deficiência da vitamina D e a identificação dos fatores de

melhora ou piora da condição pode ser muito importante na elaboração de estratégias mais

eficazes no tratamento principalmente das populações de risco, que são idosos e mulheres

pós-menopausa (MAEDA et al., 2014). 

5.1.1.3 Tipo de Suplemento Utilizado x Quem Indicou

Na correlação das variáveis tipo de suplemento utilizado x profissional que indicou

obteve-se  correlação  significativa  (P<0,05). Conforme  demonstrado na  Figura 4,  o

profissional  médico  foi  quem  mais  prescreveu  os  suplementos,  totalizando  48,72%.  A

vitamina D foi o suplemento mais prescrito por médicos, totalizando 78,95% das prescrições,

e  os complexos vitamínicos e minerais,  óleos  de linhaça,  ômegas e vitamina D foram os

suplementos mais indicados por outros profissionais da saúde.  Neste contexto, verificou-se

que os complexos vitamínicos e minerais são os suplementos mais utilizados por indicação de

farmacêuticos  (100% das  indicações),  bem como quando indicados  inadequadamente  por

leigos ou por conta própria (58,33%).
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Fonte: Dados da Pesquisa 2017

Existe uma forte correlação entre a aquisição de vitamina D e a prescrição médica (dos

18  pesquisados  que  adquiriram  vitamina  D,  15  relataram  a  consulta  com  o  profissional

médico). Os níveis de vitamina D variam de acordo com a idade, peso, absorção, estado de

saúde e exposição aos raios solares, e a única forma de saber a dosagem necessária para repor

os níveis da vitamina D é por meio de exames laboratoriais. Portanto, os resultados indicam

que  a  suplementação  de  vitamina  D  é  feita,  na  maioria  dos  casos,  após  dosagem sérica

solicitada pelo profissional médico.

Os  resultados  da  pesquisa  também  mostram  que  o  profissional  farmacêutico

praticamente não é consultado antes de realizar a suplementação. Apenas 4 de 39 pesquisados

procuraram o farmacêutico para obter a orientação necessária e destes, todos fazem uso de

complexos vitamínicos e minerais. Quando não se tem dosagem dos níveis de cada vitamina,

pôde-se  observar  majoritariamente  a  utilização  de  polivitamínicos,  que  podem  suprir  as

necessidades de uma grande variedade de vitaminas, porém, em doses reduzidas.

A  orientação  farmacêutica  é  imprescindível  para  a  correta  utilização  dos

medicamentos.  O momento da dispensação é a  hora que o farmacêutico tem para prestar

esclarecimentos  e  garantir  a  correta  utilização  do  medicamento  ou  suplemento,  inclusive

fornecendo  informações  sobre  os  benefícios  e/ou  malefícios  que  os  pacientes  podem ter

quando da utilização (FERNANDES e CEMBRANELLI, 2015). 

Figura 4: Quem Indicou
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O farmacêutico é um profissional de fácil acesso, que pode ser encontrado em todas as

farmácias e drogarias. A atuação deste profissional pode contribuir muito para a população em

geral, e melhorar também a situação da saúde pública do país. O ato de um indivíduo se

automedicar, mesmo que sejam suplementos, sem critérios técnicos e sem o acompanhamento

profissional,  pode  ser  enquadrado  como  uso  irracional  de  medicamentos. Quando  a

dispensação é acompanhada de orientação adequada, os riscos relacionados aos medicamentos

diminuem  e  o  paciente  alcança  resultados  que  melhorem  sua  qualidade  de  vida

(FERNANDES e CEMBRANELLI, 2015).

5.1.1.4 Motivo do Consumo do Suplemento x Tipo de Suplemento

Na correlação das variáveis motivo do consumo do suplemento x tipo de suplemento

houve  correlação  significativa  (P<0,05).  Conforme  mostrado  na  Figura 5,  46,15%  dos

pesquisados que adquiriram suplemento o fizeram por necessidade de reposição comprovada.

A ampla maioria dos pesquisados que indicou necessidade de reposição comprovada adquiriu

vitamina D (14 de 18). Somente 4 pesquisados que adquiriram vitamina D informaram outros

motivos, como alimentação inadequada, falta de energia/cansaço, atividade física pesada ou

prevenção de doenças, sem consultar profissionais da saúde.

Fonte: Dados da Pesquisa 2017

Figura 5: Motivo de Consumo do Suplemento 
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No caso  da  vitamina  D,  que  normalmente  é  dosada,  a  resposta  predominante  foi

necessidade  de  reposição  comprovada.  Pode-se  presumir  que  o  único  suplemento  com a

reposição baseada em análise  bioquímica é a  vitamina D,  observando a amostra utilizada

nesta pesquisa. Os outros suplementos, de forma geral, são utilizados por alegações e muitas

vezes sem qualquer orientação de profissional adequado, incluindo o farmacêutico, que é o

último entre o paciente e a dispensação do suplemento.

5.1.1.5 Escolaridade x Quem Indicou o Suplemento

Na  correlação  das  variáveis  escolaridade  x  quem  indicou  o  suplemento  houve

novamente uma correlação significativa (P<0,05).  Conforme a Figura  6, a maior parte dos

entrevistados (28,21%) possui ensino médio completo, seguido de ensino superior completo

(25,64%) e superior incompleto (15,38%). É possível concluir que a maioria das pessoas que

procurou  auxílio  médico  antes  de  consumir  o  suplemento  (13  de  19)  possui  maior

escolaridade (ensino superior incompleto ou completo). 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017

Figura 6: Escolaridade dos Entrevistados
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5.1.1.6 Escolaridade x Motivo de Consumo do Suplemento

Na correlação das variáveis escolaridade x motivo de consumo do suplemento, não

houve diferença significativa. No entanto, pôde-se observar que o principal motivo que levou

os  pesquisados  a  consumir  o  suplemento  foi  a  necessidade  de  reposição  comprovada

(35,29%), principalmente nas escolaridades nível superior completo e incompleto,  como já

anteriormente  discutido.  Considerando  o  fato  já  mencionado  de  que  a  necessidade  de

reposição  comprovada  está  significativamente  correlacionada  com a  vitamina  D,  pode-se

presumir, extrapolando os resultados para uma amostragem maior, que uma parcela muito

grande da  população que adquire  suplementos,  com exceção da vitamina D,  não procura

orientação médica e, destes, poucos buscam outro tipo de profissional da área da saúde. 

O uso indiscriminado de suplementos, associado à facilidade em adquiri-los faz com

que muitos  utilizem de forma errônea,  o que pode resultar  em prejuízos à saúde.  Muitos

suplementos não possuem benefícios comprovados, e não se pode prever seus efeitos a longo

prazo.  Além disso,  o excesso de alguns minerais  e  vitaminas  pode causar  intoxicação ou

interações. Um exemplo de interação entre os minerais é a absorção do zinco ser reduzida

pelo excesso de ferro, e no caso das vitaminas lipossolúveis seu excesso pode resultar em

hiperoxalúria e hipercalciúria (JUNIOR, 2014).

A atenção  farmacêutica  é  uma  importante  ferramenta  utilizada  pelo  profissional

farmacêutico,  objetivando  promover  o  uso  racional  de  medicamentos  e  orientando  a

população  sobre  a  importância  desta  prática.  Segundo  dados  prévios,  grande  parte  da

população não possui o conhecimento necessário,  apresentando dúvidas sobre a indicação

terapêutica e sobre a correta maneira de utilizar os medicamentos ou suplementos. Por outro

lado,  após  a  dispensação  correta  desses  produtos,  o  nível  de  conhecimento  por  parte  do

consumidor  melhora,  o  que  pode  torná-lo  mais  criterioso  em  relação  à  automedicação,

justificando a importância da atuação farmacêutica diante da dispensação  (FERNANDES e

CEMBRANELLI, 2015).
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6. CONCLUSÃO

Após análise dos dados coletados na pesquisa obtidos de 39 questionários, conclui-se:

- Os suplementos  mais  utilizados  pelos  pesquisados foram complexos  vitamínicos  e

minerais e vitamina D;

- A maioria dos pesquisados que consome suplementos são do sexo feminino e possuem

mais de 41 anos, sendo que dentro deste grupo o suplemento mais consumido é a

vitamina D;

- A maioria dos pesquisados que adquiriu suplemento indicou utilizar por necessidade

de reposição comprovada, sendo que quase a totalidade destes adquiriu vitamina D;

- A necessidade de reposição comprovada foi correlacionada com a orientação médica;

- O médico foi o profissional da saúde mais procurado pelos pesquisados, sendo que a

vitamina D foi majoritariamente o suplemento mais prescrito por este profissional; 

- A maior parte dos entrevistados que procurou auxílio médico possui ensino superior

incompleto ou completo;

- Aproximadamente  30%  dos  pesquisados  não  procurou  qualquer  consulta  a  um

profissional adequado antes da aquisição do suplemento;

- Os  complexos  vitamínicos  e  minerais  são  os  suplementos  mais  utilizados  por

indicação  de  farmacêuticos,  embora  este  profissional  tenha  sido  minimamente

consultado pelos pesquisados;

- Os  resultados  indicam  uma  forte  tendência  da  população  em  obter  suplementos

vitamínicos, minerais ou óleos essenciais, com exceção da vitamina D, sem orientação

profissional adequada; 

- Por fim, conclui-se que o profissional farmacêutico, apesar de ser responsável pela

dispensação  de  medicamentos  e  suplementos  comercializados  em  farmácias  e

drogarias devido ao seu conhecimento técnico na área, é muito pouco consultado pelos

consumidores de suplementos no momento da sua aquisição, onde possuiria um papel

importante na orientação do uso correto e racional desses compostos que estão na lista

de produtos especificados para a prescrição farmacêutica. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CIÊNCIA PARA QUESTIONÁRIO ANÔNIMO

Termo de Ciência para Questionário Anônimo

Você está convidado (a) a responder este questionário anônimo que faz parte
da  coleta  de  dados  da  pesquisa  ESTUDO  SOBRE  O  PERFIL  DOS
CONSUMIDORES  DE  SUPLEMENTOS  VITAMÍNICOS,  MINERAIS  E  ÓLEOS
ESSENCIAIS NUMA DROGARIA DA CIDADE DE ERECHIM, RS sob execução da
aluna Marcele Grolli Zarbielli telefone ___ e sob responsabilidade do pesquisador
Prof. Alexandre Umpierrez Amaral telefone ___.

Caso  você  concorde  em  participar  da  pesquisa,  leia  com  atenção  os
seguintes pontos: a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder
às perguntas que lhe ocasionem constrangimento de qualquer  natureza;  b) você
pode deixar de participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para
isso;  c)  sua identidade será  mantida em sigilo;  d)  caso você queira,  poderá  ser
informado (a) de todos os resultados obtidos com a pesquisa, independentemente
do fato de mudar seu consentimento em participar da pesquisa. Esse Projeto foi
analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da URI – Campus de Erechim (Fone:
(54) 3520-9000. r. 9191).
_____________________________________________________________

QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS, MINERAIS E

ÓLEOS ESSENCIAIS

Idade: ___________________________________________________

Sexo: _________________________________________________

Escolaridade: _____________________________________________

1) Qual o tipo de suplemento?

(   ) Vitamina A

(   ) Vitamina C

(   ) Vitamina E

(   ) Vitamina D

(   ) Ômegas

(   ) Óleo de Linhaça

(   ) Complexos vitamínicos
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(   ) Complexos vitamínicos e minerais

(   ) Minerais

(    ) Outro: _________________

2) Qual o tipo de orientação recebida para a aquisição do suplemento?

(   ) orientação médica

(   ) orientação do farmacêutico

(   ) orientação de outro profissional da saúde (qual?___________________)

(   ) indicação de algum leigo

(   ) por conta própria (baseado em que? (___________________________)

(   ) outro (especifique:___________________________________________)

3) Faz uso de suplementos com que frequência?

(   ) primeira vez

(   ) anualmente

(   ) semestralmente

(   ) trimestralmente

(   ) mensalmente
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Termo de Autorização da Insttuição

Eu,  ________,  abaixo  assinado,  responsável  pela  Drogaria,  autorizo  a

realização  do  trabalho  ESTUDO SOBRE O PERFIL DOS CONSUMIDORES DE

SUPLEMENTOS  VITAMÍNICOS,  MINERAIS  E  ÓLEOS  ESSENCIAIS  NUMA

DROGARIA DA CIDADE DE ERECHIM, RS, a ser conduzido pelos pesquisadores

abaixo  relacionados.  Fui  informado  pelo  responsável  do  estudo  sobre  as

características  e  objetivos  da  pesquisa,  bem  como  das  atividades  que  serão

realizadas  na  instituição  a  qual  represento.  Será  a  seguinte  atividade:  serão

aplicados trinta questionários anônimos em um período de aproximadamente dois

meses  com o  objetivo  de  identificar  os  tipos  de  suplementos  mais  utilizados,  a

frequência de uso e qual a orientação recebida pelo consumidor. Os dados obtidos

serão correlacionados à idade, sexo e escolaridade dos consumidores. Por meio de

uma análise  qualitativa  e  quantitativa,  os  dados  serão analisados com base em

tabelas e gráficos, e os resultados obtidos serão interpretados correlacionando-os

com as bases científicas atuais sobre os benefícios do consumo desses produtos,

bem como com a relevância do farmacêutico na dispensação desses produtos.

Declaro ainda ter lido e concordado com o parecer ético emitido pelo CEP da

instituição proponente,  conhecer  e  cumprir  as  Resoluções Éticas  Brasileiras,  em

especial  a  Resolução  CNS  466/12.  Esta  instituição  está  ciente  de  suas

corresponsabilidades  como  instituição  coparticipante  do  presente  projeto  de

pesquisa  e  de  seu  compromisso  no  resguardo  da  segurança  e  bem-estar  dos

participantes  de  pesquisa  nela  recrutados,  possibilitando  condições  mínimas

necessárias para a garantia de tal segurança e bem-estar.

Erechim, ........ de .......................de 20.......
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__________________________________

Assinatura e carimbo do responsável institucional

Lista Nominal de Pesquisadores:

Alexandre Umpierrez Amaral

Marcele Grolli Zarbielli
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