
V i t a m i n a  A :  Te m  f u n ç ã o 

antioxidante, atua na integridade 

estrutural e funcional dos tecidos, 

no processo de reprodução, forma 

barreira protetora às infecções, 

como também participa na síntese 

dos linfócitos T (células de defesa 

do organismo).Os principais 

alimentos a serem consumidos 

relacionados à endometriose são 

os de fonte vegetal como a 

cenoura, o mamão, a abóbora, a 

manga, tomate e pimentão.

Vitamina B1: Doses elevadas desta 

vitamina podem diminuir a dor. As melhores 

fontes são: germe de trigo, semente de 

girassol, amendoim torrado, feijões, ervilhas 

e com um pouco mais de moderação a carne 

de porco magra, gema de ovo e peixes.

Vitamina B6: Mantém a resposta imunológica. Em 

contrapartida, pode causar irritabilidade e 

depressão, alguns dos sintomas em mulheres com 

endometriose. Os alimentos mais recomendados 

são cereais integrais, leguminosas, batatas, 

banana e aveia.

Vitamina B12: Quando combinada com a 

vit. B1 e B6, produzem efeito 

antiinflamatório e analgésico. As principais 

fontes são alimentos protéicos como leite, 

ovos, peixes e queijos. Escolha laticínios 

com menor teor de gordura.

Vitamina E: Exerce efeito antioxidante. A função 

antioxidante se dá pela proteção de ácidos graxos 

poliinsaturados essenciais (ômega 6 e ômega 3) que 

evitam a ação lesiva em tecidos. Os alimentos fontes 

são: óleos vegetais como soja e milho, germe de trigo, 

ovos, cereais integrais e sementes oleaginosas como 

nozes, amêndoas. Os ácidos graxos presentes em 

óleos de peixe podem inibir a formação de implantes 

endometriais. As principais fontes de ômega 3 são: 

salmão, sardinha, atum e sementes de linhaça.

Vitamina C: Possui ação antioxidante, 

especialmente em conjunto com a 

vitamina E e A. Participa do processo de 

cicatrização e reduz a suscetibilidade às 

infecções. Combinada com 

bioflavonóides (substâncias 

antioxidantes encontradas como 

pigmentos de frutas, verduras e 

vegetais superiores), reduz a 

permeabilidade capilar e aumenta a 

resistência dos micro vasos, que leva a 

inibição de processos inflamatórios, 

diminuindo a formação de 

prostaglandinas inflamatórias e 

aumentando o catabolismo de ômega 6. 

São encontrados em frutas cítricas, 

couve, brócolis, pimentão, frutos da 

Alimente-se bem! 

Zinco: Exerce 

funções fisiológicas 

específicas como 

crescimento e 

replicação celular, 

maturação sexual, 

fertilidade, 

reprodução, funções 

fagocitárias e 

imunitárias. Por outro 

lado, pode causar 

alterações no 

comportamento, 

diminuição da 

imunidade, lesões de 

pele e alergia 

cutânea. Os alimentos 

fontes são: frutos do 

mar como ostras e 

mariscos, carnes 

vermelhas, castanhas, 

amêndoas e 

amendoim. 

Selênio: Em conjunto com 

vitamina A, C e E têm sido 

usados no tratamento da 

Endometriose como 

antiinflamatório. Suas 

principais fontes são: atum, 

sardinha, bacalhau, 

ostra,castanha do Pará, 

germe de trigo e farinha de 

trigo integral.
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