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Vitabear

Bala de goma em forma de urso, elaborada com sabor natural de frutas, enriquecida com vitaminas, livre de 
conservantes químicos e glúten. Vitabear é indicado para crianças a partir de quatro anos de idade, de forma a 
fornecer os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento infantil.

VITABEAR
Bala de Goma Enriquecida com Vitaminas
para o Auxílio no Desenvolvimento
e Crescimento Infantil
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Vitamina B12

Esta vitamina hidrossolúvel está presente no corpo principalmente como metilcobalamina, mas também como 
adenosilcobalamina e hidroxicobalamina. 

A metilcobalamina também está intimamente envolvida com o ácido fólico em diversos processos metabólicos 
importantes.

A deficiência de vitamina B12 é uma das deficiências de micronutrientes mais comum e está associada com mau 
desenvolvimento cognitivo e crescimento. A vitamina B12 é crucial para divisão e diferenciação celular normais e é 
necessária para o desenvolvimento e mielinização do Sistema Nervoso Central (SNC) (Strand et al., 2017).

Colina

A colina é um nutriente essencial que está presente no complexo B e em alguns alimentos. Seu papel é essencial 
durante o desenvolvimento do feto, uma vez que atua na proliferação celular e apoptose, diretamente ligados à 
estrutura e funcionamento cerebral e da espinha dorsal.

Sua deficiência pode resultar em distúrbios neurológicos e em outras doenças hepáticas, além de aterosclerose e 
Parkinson (Manzotti, 2011).

Metilcobalamina

Adenosina

Coenzimas na Síntese
de Ácido Nucleico
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Vitamina C

Vitamina hidrossolúvel, essencial para a síntese de colágeno e material intercelular. 

Além disso, também atua como cofator de reações que requerem cobre e ferro reduzidos, como antioxidantes 
hidrossolúveis que atuam em ambientes intra e extracelulares.

A deficiência de vitamina C em crianças está associada a anormalidades no crescimento e na ossificação, 
anemias e hemorragias (Vannucchi e Rocha, 2012).

Biotina

A biotina é uma vitamina do complexo B essencial para a saúde, envolvida em processos metabólicos e na 
ativação de enzimas transportadoras de grupos carboxílicos.

 

Estudos Clínicos
Vitamina A Reduz a Morbidade e Mortalidade em Crianças

A deficiência de Vitamina A é um importante problema de saúde pública em países de baixa e média renda, 
afetando 190 milhões de crianças menores de cinco anos de idade, o que resulta em muitas consequências 
adversas à saúde.

Desta forma, o objetivo deste estudo conduzido por Imdad et al. (2017) foi avaliar a eficácia da suplementação de 
vitamina A na prevenção da morbidade e mortalidade em crianças.
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Vitamina C

Estudos em animais demonstraram que a deficiência de
biotina está associada a teratogênese e existe a possibilidade
que em humanos a carência desta vitamina também esteja

associada à malformação fetal (Lara et al., 2014).

Redução de espécies
reativas de oxigênio
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Nesta revisão, foram identificados 47 estudos envolvendo 
aproximadamente 1.223.856 crianças.

Resultados

•   Foi possível observar uma redução de 12% no risco de mortalidade por todas as causas no grupo vitamina A em  
   comparação com o controle;

•   Nove ensaios relataram redução da mortalidade por diarreia em 12% para o grupo vitamina A;

•   A suplementação com vitamina A reduziu a incidência de diarreia e sarampo.

Conclusão

A suplementação de vitamina A está associada com uma redução clinicamente significativa na morbidade e 
mortalidade em crianças.

Estudo Comprova: A Vitamina C Reduz a Recorrência
de Infecções do Trato Respiratório em Crianças

Este estudo conduzido por Ferrapa et al. (2016) teve como objetivo avaliar a eficácia da suplementação de vitamina 
C na prevenção da recorrência das infecções do trato respiratório (RTIs) em crianças.

Grupo 1 
Vitamina C

70 mg ao dia

Para isso, 60 crianças foram randomizadas em dois grupos para receberem:

Grupo 2
Controle

Resultados

•   Foi possível observar uma redução significativa da incidência das RTIs nas crianças tratadas com vitamina C.
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Vitamina E Melhora o Estresse Oxidativo
em Pacientes Pediátricos Diabéticos

Um total de 40 crianças (20 com Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 + 
20 pacientes saudáveis como controle) foram examinados 
neste estudo. Os parâmetros de estresse oxidativo estudados 
foram: malondialdeído (MDA), antioxidantes, glutationa 
reduzida (GSH) e vitamina E. Além destes, também foram 
avaliados parâmetros metabólicos.

Após este período, todos os parâmetros supracitados foram avaliados novamente.

Resultados

•   Os níveis de GSH e vitamina foram menores e o de malondialdeído maiores nos pacientes com DM comparados  
   aos pacientes saudáveis (p<0,05);

Todos os pacientes com DM receberam
suplementação com 600 mg/dia de
vitamina E durante 3 meses.

Conclusão

A administração de vitamina C tem efeitos benéficos no grupo de crianças com recorrência de RTIs, reduzindo o 
número de episódios infecciosos.

Episódios por Criança Antes do Tratamento

Episódios por Crianças Após o Tratamento 

182-6,75

71-2,62
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•   Após suplementação com vitamina E, os pacientes diabéticos tiveram um decréscimo (p<0,05) nos níveis MDA e  
   um aumento significativo nos níveis de GSH (p<0,05) e vitamina E (p<0,05);

•   Foi verificada uma correlação negativa entre MDA e vitamina E e MDA e GSH, e uma correlação positiva entre  
    vitamina E e GSH;

•   Não foram observadas alterações significativas quanto aos parâmetros metabólicos nos pacientes portadores  
   de DM (p>0,05).

Conclusão

Assim, a vitamina E melhora o estresse oxidativo em pacientes pediátricos com DM tipo 1 e melhora também o 
sistema antioxidante. Entretanto, a vitamina E não apresenta nenhuma vantagem quanto aos parâmetros 
metabólicos (Gupta et al., 2011).

Ácido Fólico Reduz os Níveis de Séricos de Homocisteína
e Colesterol Total em Crianças com Hiper-homocisteinemia

Este estudo publicado no Nutrition in Clinical Practice teve como objetivo avaliar a suplementação de ácido fólico 
sobre os níveis de homocisteína e colesterol em crianças.
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Após este período, todos os parâmetros supracitados foram avaliados novamente.

Resultados

•   Os níveis de GSH e vitamina foram menores e o de malondialdeído maiores nos pacientes com DM comparados  
   aos pacientes saudáveis (p<0,05);

Resultados

Ao fim do tratamento, os níveis de homocisteína estavam significativamente mais baixos (p<0,001), os níveis de 
folato significativamente aumentados (p<0,001), enquanto que os níveis de colesterol total melhoraram de 183,8 (115 
a 296 mg/dL) para 160,8 (109-265 mg/dL) (p<0,05) (Papandreou et al., 2010).

20 crianças foram submetidas à intervenção terapêutica
de uma suplementação durante 2 meses.

Ácido Fólico 5mg
2 vezes por semana
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•   Após suplementação com vitamina E, os pacientes diabéticos tiveram um decréscimo (p<0,05) nos níveis MDA e  
   um aumento significativo nos níveis de GSH (p<0,05) e vitamina E (p<0,05);

•   Foi verificada uma correlação negativa entre MDA e vitamina E e MDA e GSH, e uma correlação positiva entre  
    vitamina E e GSH;

•   Não foram observadas alterações significativas quanto aos parâmetros metabólicos nos pacientes portadores  
   de DM (p>0,05).

Conclusão

Assim, a vitamina E melhora o estresse oxidativo em pacientes pediátricos com DM tipo 1 e melhora também o 
sistema antioxidante. Entretanto, a vitamina E não apresenta nenhuma vantagem quanto aos parâmetros 
metabólicos (Gupta et al., 2011).

Ácido Fólico Reduz os Níveis de Séricos de Homocisteína
e Colesterol Total em Crianças com Hiper-homocisteinemia

Este estudo publicado no Nutrition in Clinical Practice teve como objetivo avaliar a suplementação de ácido fólico 
sobre os níveis de homocisteína e colesterol em crianças.
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Quantidade por porção

Informação Nutricional - Porção de 4g (1 goma):

%VD crianças de 4 a 6 anos* % VD crianças de 7 a 10 anos*

Valor energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras trans

Ácido docosahexaenoico (DHA)

Fibra alimentar

Sódio

Colina

Vitamina C

Niacina

Vitamina E

Vitamina B12

Vitamina B6

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina A

Vitamina D3

Inositol

Pantotenato de Cálcio

Ácido Fólico

Biotina

13kcal/ 55kJ

3g

0,3g

0g

0g

0g

5mg

0g

2,6mg

30mg

18mg

6mg

3,5mg

0,9mcg

0,5mg

0,45mg

0,45mg

250mcg

2,5mcg

10mg

2mg

89mcg

8mcg

**

**

2

**

**

**

**

**

**

12

58

75

70

75

100

75

75

56

50

**

67

75

67

**

**

1

**

**

**

**

**

**

12

50

50

50

50

50

50

50

50

50

**

50

50

50

Informação Nutricional
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(*) % Valores Diários de referência para vitaminas e minerais baseados em IDR para crianças de 4 a 6 anos e de 7 
a 10 anos, conforme RDC 269/2005. **Valores Diários não estabelecidos.

Indicação de Uso

Crianças a partir de 4 anos, ingerir 1 goma ao dia. Crianças a partir de 7 anos, ingerir 2 gomas ao dia, ou seguir 
recomendação de nutricionista ou médico.
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