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VITAMINA B2 

Riboflavina 

 

INCI NAME: Riboflavin ou Lactoflavin 

CAS NUMBER:  83-88-5 

 

 

INTRODUÇÃO  

A vitamina B2 faz parte de vários sistemas enzimáticos (oxidases e desidrogenases); participa 

ativamente como coenzima ( FAD e FMN) em pelo menos 3 processos envolvidos na produção de 

energia, como aceptor e transportador de H. Sua ação é diminuída pelos antidepressivos tricíclicos, 

antineoplásicos, fenotiazonas, antibióticos e pelo probenecide. 

Sua presença é importante na oxidação dos aminoácidos, na síntese e oxidação dos ácidos 

graxos, na oxidação da glicose e no metabolismo dos hormônios tireoidianos. As necessidades de 

vitamina B2 aumentam nas queimaduras, cirurgias, febre, tuberculose, alcoolismo e diabete mélito 

descompensado. 

A vitamina B2 ativa a enzima glutationa redutase, necessária à reativação da enzima 

glutationa peroxidase; exerce função fisiológica no crescimento e no desenvolvimento do feto, na 

higidez das mucosas, epiteliais e olhos; está envolvida na síntese do ACTH e, a exemplo do que ocorre 

com a tiamina, sua presença é essencial à ação da tiroxina e da insulina. 

 

 

PROPRIEDADES  

A Riboflavina é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B que se converte em duas coenzimas 

(FMN e FAD), que são necessários para a respiração celular normal. A Riboflavina também é requerida para a 

ativação da piridoxina e pode estar implicada na manutenção da integridade dos eritrócitos. As vitaminas do 

grupo B são bem absorvidas no trato gastrintestinal. Absorve-se principalmente no duodeno. O álcool inibe 
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sua absorção. Sua união às proteínas é moderada, metaboliza-se no fígado e é excretada por via renal. As 

quantidades superiores às necessidades diárias são excretadas na urina. 

 

ESTUDOS 

Vitamina B2 ajuda a combater Parkinson 

Doses elevadas de vitamina B2, ou riboflavina, aliadas à retirada de carne vermelha do cardápio, 

ajudam a reverter o mal de Parkinson, revela um estudo conduzido 

na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

De acordo com a pesquisa, os pacientes que seguiram esse 

molde de dieta recuperaram em média 18% de suas funções 

motoras no primeiro mês, 39% no segundo e 62% no terceiro mês 

de tratamento. 

O estudo começou em setembro, com um número 

reduzido de pacientes do Hospital Municipal dos Funcionários 

Públicos. Segundo o professor do Departamento de Neurologia da Unifesp e responsável pelo estudo, Cícero 

Galli Coimbra, a pesquisa começou depois de ficar comprovado que 100% dos portadores de Parkinson 

apresentavam no organismo um nível baixo de vitamina B2 necessária para o processo de respiração celular 

e responsável por mais de cem reações químicas.  

A carne vermelha dificulta a absorção da vitamina B2. Aqueles que estavam na fase avançada da 

doença recuperaram boa parte de suas funções motoras, e alguns já conseguem dirigir, disse o professor. Os 

dados preliminares da pesquisa foram apresentados no 6º Congresso Internacional sobre doença de 

Alzheimer e Parkinson, realizado em Sevilha, Espanha, no começo do mês. 

O mal de Parkinson surge quando 60% das células nervosas da região do cérebro responsável pelas 

funções motoras estão prejudicadas. O leite é um dos alimentos com maior concentração de vitamina B2. 

 

 

Mecanismo e regulação da absorção de vitamina B2 (riboflavina) pelo mouse e ß-cells/islets 

pancreáticos humanos: aspectos fisiológicos e moleculares. 

Riboflavina (RF) é essencial para as atividades metabólicas normais de células pancreáticas ß e 

proporciona proteção contra o estresse oxidativo. Muito pouco se sabe sobre o mecanismo de absorção de 

riboflavina por estas células e como o processo é regulado. 

Abordamos estas questões usando uma parte do pâncreas ß-TC-6 células de um rato recém-isolado 

e ilhotas pancreáticas humanas.  



 

 

Os nossos resultados mostraram absorção de riboflavina por ß-TC-6 células na bomba de  sódio 

independente, cis inibida por compostos relacionados com riboflavina trans estimulada por riboflavina não 

marcado, e saturável como uma função da concentração (K aparente (m ) de 0,17 ± 0,02 uM).  

Os últimos resultados sugerem o envolvimento de um processo mediado pelo transportador. Da 

mesma forma, a absorção da riboflavina pelas principais vias do rato e ilhotas pancreáticas humanas foi via 

transportadora mediada processo. Transportadores de RF 1, 2, e 3 (RFVT-1, -3 e -2) foram expressos em rato 

e células ß /ilhotas pancreáticos humanos, com RFVT-1 sendo o transportador predominante expressa no 

rato e RFVT-3 no ser humano. 

 O conhecimento específico de RFVT-1 com o gene específico do pequeno RNA interferente leva a 

uma inibição significativa da captação de riboflavina por ß-TC-6 células. Absorção de riboflavina por ß-TC-6 

células foi encontrado igualmente para ser adaptativamente regulada na deficiência de riboflavina através 

de um mecanismo de transcrição (s).  

Além disso, o processo parece ser regulado por uma bomba de Ca (2 +) / calmodulina mediada por 

via de regulamentação. Os resultados destes estudos demonstram, pela primeira vez, o envolvimento de um 

processo de suporte para a absorção mediada por riboflavina em rato e células-ß /ilhotas pancreáticos 

humanos ( o processo parece ser regulada por fatores extracelulares e intracelulares). 

 

Referência: PHYSIOL, Am J Physiol Gastrointest Liver. Mecanismo e regulação da absorção de vitamina B2 (riboflavina) 

pelo mouse e ß-cells/islets pancreáticos humanos: aspectos fisiológicos e moleculares.  2012. 303 p. 

 

 

INDICAÇÕES  

A vitamina B-2 é indicada nos estados carências de riboflavina (profilaxia e tratamento), 

suplemento de riboflavina pode ser necessários nas seguintes condições: queimaduras, febre crônica, 

gastrectomia, distúrbios hepáto-biliares, hipertireoidismo, infecções prolongadas, distúrbios intestinais, 

câncer e estresse prolongado. 

Indicadas também para rachaduras no canto dos lábios, inflamação da língua, dermatite 

seborréica, anemia e neuropatias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

REAÇÕES ADVERSAS 

As doses elevadas de Riboflavina podem produzir uma cor amarela na urina. A deficiência de 

Riboflavina pode originar estomatite angular, quelose, vascularização corneana, dermatose. 

 

 

PRECAUÇÕES 

Não usar vitaminas como substitutos de uma dieta equilibrada. 

Não exceder a porção dietética recomendada no caso de auto-medicação com vitamínicos. As 

megadoses não são recomendadas. 

 

 

INTERAÇÕES 

Os antidepressivos tricíclicos e as fenotiazinas, prescritos simultaneamente, obrigam o aumento da 

dose de Riboflavina nestes pacientes. O probenecid diminui a absorção gastrintestinal da Riboflavina. 

 

 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA  

Adulto: Tratamento de deficiência → 25 a 50mg/dia em várias ingestões durante vários dias e 

depois, como suplemento dietético, 1 a 4mg/dia.  

Crianças de 12 anos ou mais: tratamento da deficiência → 3 a 10mg/dia durante vários dias e 

depois como suplemento dietético, 0,6 por 1000 calorias ingeridas. 
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