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INTRODUÇÃO

• As deficiências em micronutrientes são mais 
comuns em países de baixa renda, em bebés, 
crianças e mulheres grávidas ou que 
amamentam.

• As principais deficiências são de ferro, zinco, 
iodo e vitamina A. Algumas regiões da África 
têm deficiências específicas.

• Em bebés alimentados com dietas de 
macronutrientes, é frequente encontrar-se uma 
deficiênciam de vitaminas B12, B2, D, A, ferro e 
zinco em combinação com o baixo crescimento 
e desenvolvimento cognitivo.



CAUSAS

• As deficiências em micronutrientes são derivadas da 
probreza e suas consequências, tais como a 
insegurança alimentar, poucos cuidados, sanidade e 
serviços de saúde inadequados. Isso resulta em 
malnutrição de micronutrientes.

• As causas de ingestão de uma dieta pobre na infância 
podem ser divididas em quantidade inadequada ou 
qualidade inadequada de alimentos.

• As deficiências em micronutrientes podem ter sérias 
consequências. A deficiência de ferro pode levar a 
anemia, queda da capacidade de trabalho e problemas 
cognitivos. 



CONSEQUÊNCIAS

• IODO

• Bócio, cretinismo, deficiência mental, atraso do crescimento físico. Estima-
se que 18 milhões de crianças nascem anualmente com as funções 
mentais prejudicadas devido a essa deficiência.

• FERRO

• Anemia. Estima-se que 40% da população mundial apresente quadro de 
anemia ferropénica. As mulheres têm maior necessidade que o homem, 
principalmente durante a gestação.

• ZINCO

• Atraso de crescimento, diarreia, distúrbios mentais e infecções.

• FOLATO (Vitamina B9 ou ácido fólico)

• Enfraquecimento da função cognitiva como raciocínio e memória.

• VITAMINA A

• A sua deficiência pode causar cegueira e até a morte.

• VITAMINA B12 (cianocobalamina) – o seu défice pode levar a 
deterioração neurológica, anemia megaloblástica e alterações na 
imunidade.



Outras vitaminas –

tiamina(B1),riboflavina (B2),niacina 

(B3) e piridoxina (B6)

• Tiamina – falência cardiaca ou neuropatia 

periférica.

• Riboflavina – fraqueza, fadiga, prurido, dores 

na boca, queimação nos olhos e prurido.

• Niacina- pelagra.

• Piridoxina – desordens neurológicas 

(convulsões) , alterações cutâneas e anemia.



DEFICIÊNCIA DE FERRO

• O ferro é essencial para o transporte d oxigénio, 

síntese de DNA e metabolismo energético.

• O individuo adulto tem cerca de 4 a 5 gramas de 

ferro, sendo cerca de  2,5 gramas na forma de 

hemoglobina.

• O ferro por excesso pode gerar espécias 

reactivas de oxigênio, levando a produção  de 

radicais livres e consequente ao DNA, com 

prejuizo na sintese de proteinas e dano celular.



DEFICIÊNCIA DE FERRO –

CAUSA DE ANEMIA
• Principais causas de anemia por deficit de ferro:

• Perdas recorrentes de sangue

• Doenças causadoras de malabsoção/perda de ferro, 
particularmente infecciosas ( malária, parasitoses, 
tuberculose, HIV/SIDA.

• Factores nutricionais (Vitamina B12, ácido fólico, 
deficiência de Vitamina A.

• Decorre da privação ou deficiência de ferro, levando a 
diminuição na produção, tamanho e teor de 
hemoglobina , comprometendo a cascata de produção 
dos glóbulos vermelhos.



• OMS estima que 600 a 700 milhões de 

pessoas sofrem de carência de ferro.

• NECESSIDADES DIÁRIAS:

• Cças até aos 3 anos: 0,27 mg /dia

• Cças e adolescentes : 8 mg/dia

• Gestantes: 27 mg/dia

• Adultos: 8 mg/dia



MANIFESTAÇÕES DA 

DEFICIÊNCIA DE FERRO
• FADIGA

• CEFALEIA

• ANSIEDADE

• PALIDEZ CUTÂNEO-MUCOSA

• DISPNEIA

• TAQUICÁRDIA

• PICA

• QUEDA DO CABELO

• HIPOTIREODISMO

• DOENÇA CELIACA

• ANOREXIA 

• TONTURAS

• INFECÇÕES DE REPETIÇÃO (baixa da imunidade)


