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Vitamina E acetato óleosa     
Antioxidante oral e tópico 
 
 
INCI Name: Tocopheryl acetate. 
CAS: 7695-91-2. 
Fator de correção:  sim, de acordo com o teor descrito no certificado de análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fator de equivalência: não se aplica. 
Sinônimos: alfa tocoferol, acetato dl-alfa tocoferol, tocoferol. 
Fórmula molecular: C29H50O2.C2H2O 
Peso molecular: 472,75 
USO HUMANO - ORAL E TÓPICO 
USO VETERINÁRIO – ORAL E TÓPICO  
 

A Vitamina E é uma vitamina lipossolúvel essencial na nutrição. É absorvida no trato gastrintestinal (20% a 80%), 
une-se a betalipoproteínas no sangue e o seu armazenamento ocorre em todos os tecidos, especialmente no 
adiposo. Seu metabolismo é hepático e é eliminado pelas vias biliar e renal. Está envolvida nos processos 
metabólicos de eliminação dos radicais livres (subproduto das reações de oxidação da mitocôndria), inibindo a 
formação dos mesmos e seus efeitos nocivos sobre o organismo, além de proteger os eritrócitos de sofrerem a 
hemólise.  
Necessária à conservação dos músculos, à integridade do SNC e à desintoxicação dos tecidos. É eficaz na prevenção 
de doenças cardiovasculares, contra efeitos da poluição e no alívio da tensão pré-menstrual. Por via tópica, tem 
ação antioxidante e retarda tanto a formação de peróxidos como a oxidação de lipídios, retardando assim, o 
envelhecimento cutâneo. Possui ainda, ação umectante e é usada em cosmiatria, geralmente associada a vitaminas 
A e D. 
A deficiência de Vitamina E é rara, mas pode ocorrer por diminuição do suprimento dietético, na síndrome de má 
absorção, em crianças com distúrbios congênitos como a fibrose cística e a atresia biliar, e em crianças prematuras 
e de baixo peso. 

 
Uso da vitamina E na medicina veterinária.  
Estudos tem demonstrado que a suplementação com doses supra fisiológicas de vitamina E aumentam o poder de 
fagocitose e a resposta imune humoral e celular dos animais.  
Há evidências recentes, no entanto, que cães com cardiomiopatia dilatada, têm um aumento do estresse oxidativo 
em comparação com cães normais, e que as concentrações de vitamina E diminuem a progressão da doença. 
Embora ainda haja muita pesquisa a ser feita nesta área, a suplementação antioxidante pode ser uma promessa 
para o futuro na terapia de cães e gatos com doenças cardíacas.  
A deficiência da vitamina E, resulta em redução do poder bactericida de leucócitos e linfócitos, menor produção de 
imunoglobulinas, redução da resposta imune mediada por células, menor produção e funcionamento de linfocinas e 
citocinas.  
A suplementação desta vitamina em pacientes com doença inflamatória hepática crônica propiciou aumento do 
alfa-tocoferol sérico e hepático e uma possível melhora sobre o status oxidativo.  
Kapun et al. (2013) demostraram que em cães com dermatite atópica, os níveis plasmáticos de vitamina E estão 
diminuídos, sugerindo que sejam feitos estudos para avaliar a suplementação de vitamina E para animais com tal 
doença.  
Behera et al. (2011) verificaram um efeito positivo da associação de vitamina E, selênio e ivermectina no 
tratamento da sarna sarcóptica, relatando resultados melhores do que no tratamento somente com ivermectina.  
As informações sobre a toxicidade da vitamina E são pouco estudadas, no entanto, sabe-se que a utilização de 
elevadas concentrações nos alimentos prejudica a absorção das vitaminas A e K, apesar de estudos com dosagens 
extremamente elevadas em cães terem falhado demonstrar efeitos tóxicos.  
 

Propriedades humano – uso oral e tópico 

 Antioxidante biológico 

 Previne a ação dos radicais livres 

 Retarda a formação de peróxidos  

 Retarda a oxidação de lipídeos 

 Protege as lipoproteínas da parede celular 

 Hidrata a pele de dentro para fora  
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Propriedades veterinário – uso oral e tópico  
 Doenças cutâneas imunomediadas 

 Lúpus discoide eritematoso 

 Doenças hepáticas 
 
 

Indicações  
HUMANO 
É indicada na prevenção e tratamento de estados de carência de vitamina E e na prevenção do envelhecimento 
celular. A Vitamina E Oleosa também é utilizada em preparações farmacêuticas com excipientes lipófilos, como por 
exemplo, em cápsulas de gelatina, na indústria alimentícia e veterinária. 

 
VETERINÁRIO 
Este nutriente pode ser encontrado em apresentações de uso humano, porém com literatura técnica que baseia seu 
uso na medicina veterinária. O uso de suas informações é de responsabilidade do médico veterinário. 
A vitamina E é indicada como alfa-tocoferol no tratamento de doenças cutâneas imunomediadas, lúpus discoides 
eritematoso, doenças hepáticas e na forma tópica em dermatites e fissuras.  
 
 

Sugestões de dosagem  
HUMANO 
- Adultos: prevenção da deficiência: oral, 30 UI/dia.  
- Deficiência: 60UI a 75 UI/dia.  
- Doses pediátricas: 1 UI/kg/dia.  
- Como antioxidante: segundo o critério do médico e o quadro clínico, em geral, se aceita uma dose média de 400 a 
2.000 mg/dia.  
Observação: 1 mg de Vitamina E Acetato Pó equivale a 1 UI. Aplicar fator de correção. 
Uso tópico: 0,1 a 2,0%. 
 
 
VETERINÁRIO 
- Cães e gatos: 100-400 UI, a cada 12 horas por via oral (como alfa-tocoferol). 
- Doenças cutâneas imunomediadas: 400 – 600UI, a cada 12 horas, via oral.  
- Lúpus discoide eritematoso (cães): 200 – 400 UI, a cada 12 horas, via oral. 
- Doenças hepáticas: 10 – 15UI/Kg, a cada 24 horas, via oral.  
Uso tópico: 0,1 a 0,5%. 
 

 
Informações de Segurança  
HUMANO 
A vitamina E em altas doses pode causar coagulopatias. As doses conhecidas causadoras de coagulopatias são de 
1.000UI/dia (15UI/Kg/dia) em seres humanos. As coagulopatias são provocadas pela diminuição dos fatores de 
coagulação dependentes de vitamina K.  
É contraindicado em casos de hipersensibilidade à vitamina E; hipoprotrombinemia devido à deficiência de 
vitamina. Anemia por deficiência de ferro. 
 
 
VETERINÁRIO 
Usar com cautela em animais com coagulopatias.  
 
 

Interações medicamentosas  
HUMANO 
Várias drogas podem interferir na absorção da vitamina. Altas doses de vitamina E podem aumentar os efeitos de 
anticoagulantes orais. Os antiácidos (hidróxido de alumínio) podem precipitar os ácidos biliares no intestino delgado 
e assim diminuir a absorção de vitaminas lipossolúveis. O tocoferol pode facilitar a absorção, armazenamento e 
utilização da vitamina A. Não utilizar anticoagulantes com grandes doses de tocoferol, pela possibilidade de ocorrer 
hipoprotrombinemia. A colestiramina e o óleo mineral podem interferir na absorção da vitamina E. 
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Atenção! A vitamina E pode exacerbar o efeito anticoagulante da varfarina. 
 
 
 
VETERINÁRIO 
A vitamina E pode interagir com anticoagulantes. A vitamina E pode exacerbar o efeito anticoagulante da varfarina.  

 
 
Recomendações farmacotécnicas  
Tanto no uso humano quanto veterinário pode ser manipulada na forma de gotas orais, xaropes, soluções, 
suspensões para uso oral. Para uso tópico, pode ser veiculada em cremes, séruns, géis-cremes; pastas orais e 
biscoitos para uso veterinário.  
 
Incompatibilidades:  
Peróxidos, íons metálicos, especialmente ferro, cobre e prata. Ar (oxigênio), luz visível e UV. É instável ao ar e a luz 
principalmente em meios alcalinos (alfa tocoferol), altas temperaturas (acima de 100°C).  
pH de estabilidade: 5,0 a 8,0. 

 
 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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