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RESUMO 

A vitamina E é importante na proteção contra os efeitos nocivos das substâncias 

tóxicas, protege contra o câncer e considerada como sendo antiesterilidade. Objetivo 

é avaliar as consequências relacionadas ao excesso e falta causado pela vitamina 

E. Foi utilizando revisão bibliográfica. A falta de vitamina E traz complicações como 

dificuldades para engravidar e infertilidade, o excesso pode levar a morte. São vitais 

para o bom funcionamento das células e sua falta causa doenças graves. 

Palavras chave: Escobuto, nutriente, Deficiência de vitamina E, Excesso de 

vitamina E. 

 

ABSTRACT 

Vitamin E is important in protecting against the harmful effects of toxic substances, 

protects against cancer and considered as being anti-sterility. Objective is to evaluate 

the consequences related to the excess and lack caused by vitamin E. It was using 

bibliographic review. Lack of vitamin E brings complications such as difficulties in 

getting pregnant and infertility, too much can lead to death. They are vital for the 

proper functioning of the cells and their lack causes serious diseases. 
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INTRODUÇÃO 

A vitamina E foi descoberta no ano de 1922 por Evans e Bichop, quando 

foi observado em um experimento com ratas que, na ausência de determinada 

substância, as fêmeas prenhes não conseguiam manter a gestação. Também foram 

observadas reações nos testículos dos ratos com deficiência dessa substância, 

considerada como sendo antiesterilidade, vindo daí o nome de vitamina E.  

Onde encontrar a Vitamina E? 

Esta vitamina é encontrada em verduras (como alface, 

agrião, espinafre, couve), em óleos vegetais (como de algodão, milho, soja, azeite 

de dendê, óleo de semente de açafrão), ovos, germe de trigo, semente de girassol, 



algodão, soja, banana, manteiga, carnes, nozes, amendoim, gergelim, linhaça, entre 

outros. 

Importância da Vitamina E 

Essa substância também é importante na proteção contra os efeitos 

nocivos das substâncias tóxicas, sendo admitido nos dias de hoje, que protege 

contra o câncer, contra a arterioesclerose, de inflamações das articulações e das 

complicações provocadas pela diabetes. É importante também na prevenção de 

doenças cardiovasculares, melhora a circulação sanguínea e, também, é 

fundamental na formação dos gametas sexuais.Nos animais (pelo menos 

em cobaias), a falta dessa vitamina lava à alterações neurológicas degenerativas 

da medula. Já nos humanos, as alterações neurológicas são: diminuição dos 

reflexos, diminuição da sensibilidade vibratória, da propriocepção e oftalmoplegia. 

Quando ocorre a retinopatia pigmentar, que também ocorre devido à falta de 

vitamina E, a dificuldade visual é agravada. Podo ocorre também ruptura 

dos eritrócitos sanguíneos e esterilidade (em roedores apenas).Já  em excesso, esta 

vitamina pode ser benéfica, prevenindo doenças cardíacas, câncer, Mal de 

Parkinson, cataratas, aumento do tempo de coagulação sanguínea. No entanto, há a 

necessidade de aumentar a ingestão de vitamina K. Nos anos seguintes, muitos 

relatos de estudos de caso empíricos sugeriram que a vitamina E em doses diárias 

maiores que as recomendadas poderia ajudar a evitar derrames e doenças do 

coração, vários cânceres comuns, demência e Alzheimer, cataratas e degeneração 

macular, infecções do trato respiratório e uma série de outros problemas de saúde 

sérios e às vezes fatais.  

OBJETIVO 

Avaliar as consequências relacionadas ao excesso e falta causado pela 

vitamina E. 

METODOLOGIA 

 Foi realizado levantamento bibliográfico utilizando de artigos, livros e sites 

relacionados ao assunto. 

RESULTADOS 

Excesso de algo bom  

Estudos recentes chegam a sugerir que, nas altas doses consumidas por 

muitas pessoas, a vitamina E pode ser prejudicial. Em novembro de 2005, a 

Associação Americana do Coração alertou que, embora as pequenas quantidades 



de vitamina E encontradas em multivitamínicos e alimentos não fossem nocivas, 

tomá-lo em excesso poderia aumentar o risco de morrer. 

Ninguém sabe se outros antioxidantes, consumidos como suplementos ou 

concentrados em bebidas gourmet, vão ter destino semelhante, já que ainda não 

foram rigorosamente estudados. E, devido à duração, custo e dificuldade de 

conduzir os estudos necessários, é possível que esses outros antioxidantes nunca 

sejam investigados apropriadamente. Portanto, talvez você nunca saiba se vale a 

pena gastar uma fortuna em suco de romã ou semelhante.  

Alguns defensores da vitamina E afirmam que os estudos clínicos usaram 

o que consideram o tipo errado da vitamina, explicando que cada uma das oito 

formas tem sua própria atividade biológica. No entanto, o tipo de vitamina E usado 

na maioria dos estudos (alfa-tocoferol) é a forma mais ativa em humanos, de acordo 

com o Serviço de Suplementos Alimentares dos Institutos Nacionais de Saúde dos 

EUA.  

Aqui está, então, o que sabemos sobre a vitamina E a partir de recentes 

ensaios clínicos controlados e aleatórios, os padrões máximos para uma pesquisa, 

caso sejam investigadas as perguntas corretas.  

Falta de vitamina E 

A principal causa da falta de vitamina E é a ausência das quantidades 

adequadas do nutriente no organismo. Distúrbios no fígado ou na vesícula biliar, 

pancreatite, fibrose cística e outras condições que prejudicam a absorção de gordura 

também podem comprometer a absorção do nutriente e aumentar os riscos de 

desenvolvimento da carência de vitamina E. 

Isso porque a vitamina E é solúvel em gordura, o que significa dizer que 

ela necessita da gordura para ser absorvida. Assim, uma dieta pobre em gorduras é 

outra causa para a falta de vitamina E no organismo. 

Recém-nascidos e bebês nascidos prematuros têm maior risco de ter 

deficiência de vitamina E. No entanto, as chances diminuem com o passar do tempo, 

visto que o leite materno transfere quantidades suficientes do nutriente aos bebês. 

Além disso, pessoas que moram em países em desenvolvimento têm 

mais chance de sofrer com a falta de vitamina E do que a população de países 

desenvolvidos. 

Quanto de vitamina E cada pessoa, conforme sua faixa etária, deve 

ingerir diariamente: 



• De zero a seis meses: 4 mg/dia; 

• De sete a 12 meses: 5 mg/dia; 

• De um a três anos: 5 mg/dia; 

• De quatro a oito anos: 7 mg/dia; 

• De nove a 13 anos: 11 mg/dia; 

• A partir de 14 anos: 15 mg/dia; 

• Adolescentes e mulheres 

grávidas: 15 mg/dia; 

• Adolescentes e mulheres que 

estejam amamentando seus 

bebês: 19 mg/dia. 

Enquanto o excesso do nutriente pode aumentar o risco de malformações 

congênitas em bebês, sangramento no cérebro e aumentar as chances de 

surgimento de câncer de próstata, a deficiência de vitamina E pode ser responsável 

por uma condição chamada anemia hemolítica, que é caracterizada pela falta da 

quantia suficiente de glóbulos vermelhos no organismo. 

A doença traz sintomas como mau humor, fraqueza, cansaço mais 

frequente do que o normal, dor de cabeça, problemas para se concentrar ou 

raciocinar, coloração azul no branco dos olhos, fragilidade nas unhas, leve tontura 

ao levantar, pele pálida, falta de ar e língua dolorida.  

A falta de vitamina E também traz complicações como dificuldades para 

engravidar e infertilidade. 

Quando uma pessoa sofre com a deficiência de vitamina E, ela apresenta 

os seguintes sintomas: 

• Perda de equilíbrio; 

• Perda de reflexos; 

• Falta de coordenação; 

• Dificuldades para andar; 

• Doenças gastrointestinais; 

• Cabelo seco; 

• Perda de cabelo; 

• Limitação na cicatrização nos 

tecidos; 

• Cãibras nas pernas; 

• Retinopatia da prematuridade, 

doença dos olhos observada em 

bebês prematuros, que é uma das 

principais causas da cegueira infantil; 

• Perda de peso e crescimento 

retardado em bebês; 

• Problemas de desenvolvimento 

físicos e mentais em bebês; 

• Doença hepática crônica que 

causam déficits neurológicos em 

crianças; 

• Perda grave da coordenação 

dos movimentos musculares com 

perda de reflexos profundos dos 

tendões em crianças; 

• Ataxia (perda do controle 

muscular em movimentos voluntários) 

do tronco e dos membros em crianças; 



• Paralisia dos músculos 

extraoculares responsáveis pelos 

movimentos dos olhos em crianças; 

• Fraqueza muscular em 

crianças; 

• Queda da pálpebra superior em 

crianças; 

• Disartria – distúrbio da 

articulação da fala – em crianças; 

• Crescimento lento em crianças; 

• Problemas neurológicos em 

adultos; 

• Fragilidade dos glóbulos 

vermelhos em adultos; 

• Manchas da idade em adultos; 

• Catarata em adultos; 

• Diminuição da libido em adultos; 

• Anormalidade nas funções do 

cérebro, dos músculos, do fígado e da 

medula óssea em adultos. 

A melhor forma de diagnosticar a falta de vitamina E é fazendo visitas 

constantes ao médico, especialmente para os bebês, crianças, idosos e gestantes, e 

sempre contar a ele a respeito de qualquer sintoma relacionado à deficiência de 

vitamina E que esteja experimentando. 

Isso é especialmente importante devido ao fato de que alguns dos 

sintomas acima são condições que não podem ser identificadas pelo paciente por 

conta própria, como a fragilidade dos glóbulos vermelhos e a doença hepática, por 

exemplo. 

CONCLUSÃO 

Vitaminas podem ser hidrossolúveis (A, D, E e K) ou lipossolúveis (C, B1, 

B2, B6, B12...) e elas são alimentos reguladores, ou seja, controlam várias 

atividades das células e importantes para o bom funcionamento e necessárias em 

pouca quantidade comparada aos demais nutrientes. 

Doenças como Escorbuto, que incluem feridas por todo corpo, dores nas 

articulações, hemorragias, inflamações das gengivas e perda dos dentes, é causada 

pela falta de vitamina C. Tem também uma outra chamada Beribéri que é causada 

pela falta de vitamina B1  

Enfim, pode-se concluir que as vitaminas são vitais para o bom 

funcionamento das células e sua falta causa doenças graves. 
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