
 

 

        

 

VITAMINA C REVESTIDA 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Introdução 

A vitamina C revestida atua como coenzima e, sob determinadas condições, como agente redutor e 

antioxidante. Direta ou indiretamente fornece elétrons a enzimas que requerem íons metálicos reduzidos.  

Age como cofator para prolil e lisil hidroxilases na biossíntese do colágeno. Participa também do 

metabolismo de ácido fólico, fenilalanina, tirosina, ferro, histamina, norepinefrina e alguns sistemas enzimáticos 

de fármacos, bem como da utilização de carboidratos; da síntese de lipídios, proteínas e carnitina; da função 

imune; da hidroxilação da serotonina; e da preservação da integridade dos vasos sangüíneos. 

É rapidamente absorvido do trato gastrintestinal; a absorção pode ser reduzida com 

doses altas. É eliminada pela urina a maior parte na forma de metabólitos. 

  

 

 

Fórmula molecular: C6H8O6 

 

Peso molecular:  176,1232 

 

CAS: 50-81-7 

 

DCB: 00104 

 

Uso: Interno 

 

Fator de Correção: Aplica 

Tratamento da deficiência de Ácido Ascórbico 



 

 

 

     Propriedades 

Eliminação de Radicais Livres; estimulação da produção de fibras na derme, além das atividades já 

conhecidas dos hidroxi-ácidos, pois a Vitamina C é um membro desta família. É Anti-infeccioso e antioxidante.  

O ácido ascórbico é necessário para a formação de colágeno e reparação de tecidos corporais e pode 

estar envolvido em algumas reações de oxidação e redução. Intervêm no metabolismo da fenilalanina, tirosina, 

ácido fólico e ferro; na utilização dos hidratos de carbono, na síntese de lipídeos e proteínas e na conservação 

da integridade dos vasos sanguíneos. Como coadjuvante da deferoxamina, tem uma interação complexa, pois 

em pequenas doses orais (150 a 250mg/dia) pode melhorar a ação quelante da deferoxamina e aumentar a 

excreção de ferro. Absorve-se de forma rápida no trato gastrointestinal (jejuno), sua união às proteínas é baixa 

(25%). Encontra-se presente em plasma e células e as maiores concentrações se apresentam no tecido glandular.  

Metaboliza-se no fígado e é excretado pelo rim, sendo pouca quantidade sem metabolizar ou como 

metabólito. A excreção urinária aumenta quando as concentrações no plasma são superiores a 1,4mg/100 ml. 

É essencial para a síntese do colágeno e do material intercelular. Sua deficiência (escorbuto) é rara em adultos, 

mas pode ocorrer em crianças, alcoólatras e idosos, e é caracterizada por fragilidade capilar, sangramento, 

anemia, lesões em ossos e cartilagens, e cicatrização demorada de ferimentos. 

 

 

     Indicações 

Profilaxia e tratamento de deficiência de ácido ascórbico. A vitamina C revestida pode 

ser incorporada em multivitamínicos líquidos e sólidos. 

 
  

     Concentração recomendada 

 Como profilático por via oral e lactentes durante os primeiros seis meses de vida: 30mg ao dia; lactentes 

prematuros poderão exigir dose maior.  

Crianças e adultos: 40 a 60mg ao dia.  

Durante a gravidez: 70mg ao dia.  

Durante a lactação: 90 a 95 mg ao dia.  

Períodos de maior necessidade maior como infecções e trauma:  150mg/dia. 



 

 

Para tratamento de escorbuto: 100 mg,  3 vezes ao dia durante várias semanas. 

Para queimaduras graves: 200 a 500 mg ao dia.  

 

 

     Precauções 

 Doses altas podem causar anemia hemolítica nos deficientes de G6PD. 

Doses altas podem aumentar a absorção de ferro nos pacientes com anemia 

sideroblástica, hemocromatose ou talassemia. 

Megadoses podem produzir crise de anemia falciforme. 

 

 

     Reações Adversas 

 Precipitação de pedras de oxalato no trato urinário.  

Tontura ou desmaio, quando administrado por injeção intravenosa rápida.  

Doses altas causam diarréia, rubor facial, cefaléia, disúria, náusea, vômito, cólicas 

estomacais. 

 Ingestão crônica de doses muito altas pode causar dependência; a mudança abrupta 

p/doses moderadas normalmente adequadas pode provocar escorbuto reflexo; pode-se 

evitar este fenômeno reduzindo a dose de maneira gradual. 

 

  

     Interação Medicamentosa 

 Pode interferir com a interação álcool-dissulfiram, especialmente com uso crônico ou 

quando tomado em doses altas. Aumenta os níveis plasmáticos de etinilestradiol. Pode 

intensificar a toxicidade do ferro tecidual quando tomado com deferoxamina. Barbitúricos, 

primidona ou salicilatos podem aumentar sua excreção urinária. 
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