


Esta revisão trata de conceitos atuais sobre 
diagnóstico e manuseio clínico da deficiência 
de algumas vitaminas e oligoelementos 
essenciais, em todos os níveis de atenção à 
saúde, mas com foco principal nos pacientes 
gravemente doentes. Os micronutrientes são 
essenciais no metabolismo intermediário e 
oxidativo, na transcrição genética e na regu-
lação hormonal. Sua absorção é variável em 
função da biodisponibilidade, que depende 
da forma química, composição da dieta, fato-
res intraluminais e da mucosa intestinal, e 
fatores sistêmicos que afetam a utilização do 
micronutriente, como o anabolismo. Em indi-
víduos saudáveis, suplementar micronutrien-
tes sob forma medicamentosa provavelmen-
te não tem vantagem clínica em relação à 
oferta adequada provida por uma alimenta-
ção balanceada. A suplementação é indicada 
nas situações que cursam com ingestão insu-
ficiente, aumento do consumo por doença, 
perdas, má absorção intestinal e erros inatos 
do metabolismo. Pacientes gravemente 
doentes devem receber micronutrientes em 
quantidades pelo menos equivalentes às 
RDA (Ingestão Dietética Recomendada para 
indivíduos saudáveis) desde o início do supor-
te nutricional ou maiores, a depender da pre-
sença de fatores de risco para deficiência. 
Durante a inflamação sistêmica a concentra-
ção sérica da maioria dos micronutrientes 
diminui transitoriamente. Para se diagnosti-
car deficiência de micronutrientes em 
pacientes nessa situação, deve-se, além da 
análise das concentrações no soro ou plasma, 
levar em conta a história clínica, o inquérito 
alimentar, o estado nutricional, a existência 
de perdas e uma prova da intensidade da 
resposta inflamatória sistêmica.

Palavras-Chave: Micronutrientes; Elementos 
traço; Desnutrição, Doenças graves; Unidade 
de terapia intensiva pediátrica.

Abstract
This review addresses current concepts on 
diagnosis and clinical management of defi-
ciency of some essential vitamins and trace 
elements at all levels of health care, but with 
the main focus on critically ill patients. Micro-
nutrients are essential in intermediary and 
oxidative metabolism, gene transcription, 
and hormone regulation. Its absorption varies 
depending on bioavailability, which depends 
on the chemical form, diet composition, 
intraluminal and intestinal mucosal factors, 
and systemic factors, such as anabolism. In 
healthy individuals, medical micronutrients 
supplementation probably has no clinical 
advantage over the adequate supply provi-
ded by a balanced diet. 
Supplementation is indicated in situations 
with insufficient intake, increased consump-
tion due to disease, losses, intestinal malab-
sorption, and inborn errors of metabolism. 
Critically ill patients should receive micronu-
trients in amounts at least equivalent to the 
RDA from the beginning of nutritional 
support or greater, depending on the presen-
ce of risk factors for deficiency.
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During the systemic inflammatory response, 
the serum concentration of most micronu-
trients transiently decreases. To diagnose 
micronutrient deficiency in patients in this 
situation, one must, in addition to analyzing 
serum or plasma concentrations, take into 
account the clinical history, dietary survey, 
nutritional status, the existence of losses, and 
laboratory evidence of systemic inflamma-
tion.
Keywords: Micronutrients; Trace elements; 
Malnutrition, Critical illness; Intensive care 
unit, Pediatric.

Introdução
O termo micronutriente designa duas classes 
de componentes necessários ao organismo 
humano: as vitaminas e os oligoelementos. 
As vitaminas são substâncias orgânicas que 
devem ser providas pela dieta, por não serem 
sintetizadas ou terem taxa de síntese inade-
quada. Há exceções, como a vitamina D, que 
tem síntese endógena por ativação da luz 
solar, e as vitaminas K e biotina, sintetizadas 
pela flora bacteriana intestinal. Os oligoele-
mentos são minerais presentes nos tecidos 
vivos em quantidades diminutas. Entre eles, 
ferro, zinco, cobre, manganês, selênio, 
molibdênio, cobalto, cromo e iodo são 
considerados como essenciais para o organis-
mo humano. 
Atuando como cofatores ou parte integral de 
enzimas do metabolismo intermediário e do 
metabolismo oxidativo, os micronutrientes 
exercem papel vital nas funções teciduais. 
Integrando sistemas de eliminação de radi-
cais livres de oxigênio (cobre, zinco, selênio) 
ou reagindo diretamente com os radicais 
livres produzidos pelo metabolismo oxidativo 
(β caroteno, vitaminas C e) os micronutrientes 
protegem os tecidos da lesão oxidativa que 
lesa as membranas celulares e nucleares.1  

Os micronutrientes participam ainda da 
regulação hormonal, da modulação da trans-
crição genética, e como cofatores de enzimas 
na síntese proteica. 
As principais funções, efeitos da deficiência e 
fontes alimentares dos micronutrientes 
essenciais são mostradas nas tabelas I e II. 2-5
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Tabela I – Funções, efeitos da deficiência e fonte principais de oligoelementos

Função bioquímica

Síntese proteica
Enzimas
Diferenciação de tecidos

Zinco

Efeitos da deficiência Fontes  principais

Retardo de crescimento
Alopecia, rash cutâneo

Deficiência imune
Carne vermelha

Transporte e utilização 
de O2, síntese e reparo 
de DNA, produção de
neurotransmissores

Cofator de enzimas envolvidas 
na respiração celular e na 
proteção contra a lesão oxidativa,
sendo essencial para o 
funcionamento normal dos
sistemas hematopoiético, 
cardiovascular conjuntivo
/esquelético e nervoso
central

Ferro

Cobre

Anemia, déficit cognitivo Carne, peixe, feijão, 
soja, vegetais verdes

Osteopenia, fraturas
Anemia, neutropenia 

plaquetopenia
Mieloneuropatia

Carnes, frutos do mar 
Frutas oleaginosas, 

cereais

Selênio
Antioxidante, síntese e 
metabolismo dos 
hormônios tireoidianos 
Defesa imune 

Hipotireoidismo, 
miocardiopatia

Pseudoalbinismo
Maios risco de neoplasia

Cereais, peixe, carne

Manganês
Formação óssea e 
metabolismo
intermediário 

Muito raramente, baixo
peso ao nascer

Mineralização óssea 
irregular

Chá, cereais, vegetais 
verdes

Cromo Intolerância à glicose
Neuropatia periférica

Metabolismo 
de carboidratos

Levedura, carne, grãos

Molibdênio
Metabolismo de 
aminoácidos e de
purinas

Intolerância aos
aminoácidos sulfurados

Carne, vegetais

Iodo Componente dos
hormônios tireoidianos

Hipotireoidismo Leite, peixe, frutos 
do mar

Iodo Mineralização de 
ossos e dentes

Cáries dentárias
Água fluorada, chá 
preto Camarão, frutos
do mar

Adaptado de Shenkin A, Alwood MC. Trace elements and Vitamins in Adult Nutrition. In: Rombeau 
JL, Rollandelli RH (eds.). Parenteral Nutrition. Philadelphia: WB Saunders Company, pp. 60-79, 
2001.
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Tabela II – Funções, efeitos da deficiência e principais fontes de vitaminas

Função bioquímica

Acuidade visual
Crescimento e diferenciação
de tecidos Antioxidante (β caroteno)

Vitamina A

Efeitos da deficiência Fontes  principais

Xeroftalmia
Cegueira noturna
Alterações de pele e mucosas

Vegetais (cenoura, abóbora)
Óleo de peixe

Absorção intestinal de 
cálcio; Mineralização óssea; 
Sinalização celular; 
Diferenciação de macrófagos

Antioxidante

Vitamina D

Vitamina E

Raquitismo 
Deficiência imune

Óleos vegetais e de peixe 
Síntese pela pele

Anemia hemolítica Óleos vegetais

Vitamina K Coagulação 
Calcificação óssea

Distúrbios hemorrágicos Vegetais verdes,
 Óleos vegetais, fígado

Flora bacteriana intestinal

B1 (Tiamina)

Metabolismo de 
carboidratos
Síntese de ácidos 
graxos e nucleotídeos

Beribéri; Miocardiopatia; 
Neuropatia

Germes de cereais 
integrais Leveduras

B2 (Ribo�avina)
Lesões em lábios, 
língua e pele
Possível deficiência imune

Metabolismo oxidativo
Fígado, leite, 
ovos, vegetais

B6 (Piridoxina)
Metabolismo de 
aminoácidos

Anemia; Lesões de lábios 
e língua Síndrome do 
túnel do carpo

Fígado e Cereais 
integrais

Niacina Síntese de NAD/NADP Pelagra, rash cutâneo,
adinamia, diarreia

Carne, peixe, cereais, 
leveduras e triptofano

B12 Metabolismo do DNA
Anemia megaloblástica, 
Desmielinização de 
neurônios

Produtos de origem 
animal Leite

Adaptado de Shenkin A. Micronutrients. In: Enteral and tube feeding. Rombeau, JL and Rollandelli, 
RH (eds). WB Saunders Company, Philadelphia, 1997; 96-111.

Folato
Metabolismo de 
purina e pirimidinas

Anemia megaloblástica; 
Retardo de crescimento 
Pancitopenia; Metaplasia 
de brônquio e cólon; 
Defeitos do tubo neural 
no feto

Fígado e vegetais verdes

Biotina
Lipogênese e 
Gliconeogênese

Dermatite esfoliativa, 
alopecia

Maioria dos alimentos; 
Bactérias intestinais

Vitamina C
Síntese de colágeno;
Antioxidante; 
Absorção de ferro

Escorbuto; Retardo na
cicatrização de feridas

Frutas cítricas



A carência de micronutrientes é comum na primeira infância e acomete, em escala global, 
pelo menos metade das crianças menores de 5 anos.6 Pode resultar em disfunções orgânicas, 
atraso de crescimento, estresse oxidativo e retardo da cicatrização tecidual. Seus efeitos, 
inicialmente, não são tão óbvios em comparação aos dos macronutrientes. Os sinais clínicos 
podem demorar meses ou anos para se instalar, sendo comum os pacientes passarem por 
estágios de gravidade crescente até que ocorra a instalação franca do quadro clínico (Figura I). 
A deficiência subclínica pode ocorrer em indivíduos saudáveis com ingestão abaixo da reco-
mendada ou naqueles que, mesmo com ingestão adequada, tenham suas necessidades 
aumentadas em função de doença. 
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EFEITOS DA INGESTÃO INSUFICIENTE DE MICRONUTRIENTES

Atividade 
do processo
bioquímico
fisiológico

Atividade do processo
bioquímico fisiológico

Deficiência 
subclínica

Síndrome de 
deficiência clínica

Período de ingestão inadequada de micronutrientes

Figura I – Relação entre período de ingestão inadequada de micronutrientes e a atividade dos 
processos bioquímicos e fisiológicos.2 (Shenkin A. Micronutrients. In: Enteral and tube feeding. 
Rombeau, JL and Rollandelli, RH (eds). WB Saunders Company, Philadelphia, 1997; 96-111.



Efeito da doença sobre 
as necessidades de 
micronutrientes

O aumento das necessidades teciduais 
que ocorre durante as doenças pode 
causar deficiência de micronutrientes a 
despeito da ingestão ser adequada. Por 
exemplo, durante a síntese proteica para 
formar novos tecidos, como na cicatriza-
ção de lesões por queimaduras extensas, 
há maior risco de se desenvolver deficiên-
cias de zinco, cobre e selênio. Portanto, 
uma oferta adicional será necessária no 
período de anabolismo que se segue ao 
estado hipercatabólico. 

Além do aumento do consumo, as doen-
ças podem afetar o metabolismo dos 
micronutrientes por outros modos:

1 - Diminuição da ingestão por alimenta-
ção insuficiente, desbalanceada ou por 
doença;
  
2 - Má absorção e diminuição da superfície 
absortiva intestinal de vitaminas: insufici-
ência hepatobiliar, diarreia crônica, insufi-
ciência ou falência intestinal;  

3 - Perda de micronutrientes hidrossolú-
veis (por diarreia, sonda, fístula, diálise);

4 - Antibioticoterapia prolongada que, por 
alterar a flora bacteriana intestinal, diminui 
a síntese e a disponibilidade das vitaminas 
K e B7 (biotina). 
Há ainda certas situações que requerem 
atenção especial. Pacientes com falência 
intestinal que recebem nutrição parente-

ral exclusiva por tempo prolongado e sem 
selênio estão em risco de desenvolver hipoti-
reoidismo.7 Em crianças que recebem nutri-
ção parenteral prolongada em que a solução 
fixa de oligoelementos (que contem zinco, 
cobre, manganês e cromo) tenha sido sus-
pensa devido à colestase, deve-se monitorar 
as concentrações séricas de cobre e prescre-
ver uma formulação específica deste oligo-
elemento de acordo com suas necessidades 
individuais. Caso isso não seja possível, pode-
-se alternativamente reduzir a oferta da solu-
ção de oligoelementos para metade da dose 
habitual e monitorar o cobre sérico.8

Suplementação de 
micronutrientes

A suplementação de micronutrientes é indi-
cada nas situações que cursam com ingestão 
insuficiente, aumento do consumo por 
doença, perdas, má absorção intestinal e 
erros inatos do metabolismo. 
No contexto da saúde pública, a suplementa-
ção de vitamina A está associada à redução 
na morbidade e mortalidade em crianças de 
baixa renda (especialmente na Ásia, África e 
América Latina), provavelmente relacionada 
à diminuição da gravidade da diarreia e do 
sarampo.9 Estão em andamento ensaios clíni-
cos para testar o efeito da suplementação de 
vitamina A em reduzir a displasia broncopul-
monar em recém-nascidos.
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Em um estudo recente em prematuros 
extremos concluiu-se que, embora a 
suplementação enteral de vitamina A na 
forma hidrossolúvel tenha aumentado as 
concentrações plasmáticas de retinol, não 
reduziu a gravidade da displasia bronco-
pulmonar.10 A suplementação de altas 
doses de vitamina C em pacientes adultos 
com sepse é possivelmente benéfica em 
reduzir a mortalidade e a disfunção orgâ-
nica, mas ainda estão em curso estudos 
para confirmar esses achados. 11, 12

Problemas da suplementação 
farmacológica desnecessária

Suplementos e alimentos fortificados são 
amplamente disponíveis no mercado, 
sendo o seu uso comum. Quando os fabri-
cantes acrescentam micronutrientes aos 
produtos alimentícios como um "valor 
agregado" para alegar benefícios à saúde, 
aumentam a publicidade e as vendas de 
produtos alimentícios fortificados. Entre-
tanto, aumentam também a probabilida-
de de fornecer aos consumidores quanti-
dades desnecessárias de algumas vitami-
nas e minerais. É o caso das vitaminas 
lipossolúveis, que tem estoques maiores, o 
que traz um risco potencial de toxicidade 
em caso ingestão excessiva. 
A ingestão de micronutrientes em quanti-
dades que excedem a RDA baseia-se na 
crença de um potencial benefício à saúde. 
Contudo, não está provado se a suplemen-
tação medicamentosa de vitaminas e de 
oligoelementos substitui uma alimenta-
ção adequada e um modo de vida saudá-
vel. Ao contrário, a ingestão seja excessiva 
traz risco potencial de toxicidade, como a 
hipervitaminose A e o excesso de iodo em 
crianças em locais onde há programas de 
suplementação. O uso de suplementos de 
zinco em doses elevadas, por sua vez, por 
diminuir a absorção de cobre, causa defici-
ência de cobre iatrogênica.13 Recomenda-
-se que os limites superiores definidos de 

ingestão para cada nutriente não sejam exce-
didos em programas de suplementação no 
contexto da saúde pública.14-15

Quantidades recomendadas 
na dieta

No Brasil, são adotadas as Dietary Reference 
Intakes (DRI)16, um conjunto de valores de 
ingestão de macro e micronutrientes elabo-
rado para as populações norte-americana e 
canadense que possibilita avaliar e planejar 
dietas de indivíduos e grupos de indivíduos 
saudáveis segundo faixa etária e sexo. As DRI 
permitem determinar a probabilidade de 
inadequação da ingestão habitual de um 
indivíduo e estimar se esta é insuficiente ou 
excessiva.  
Os principais componentes da DRI são: Esti-
mated Average Requirement (EAR), Recom-
mended Dietary Allowance (RDA), Adequate 
Intake (AI) e Tolerable Upper Intake Level (UL). 
A RDA expressa a ingestão diária de um 
nutriente necessária para atender as necessi-
dades de 97 a 98% dos indivíduos saudáveis 
por sexo e faixa etária, sendo usada para se 
planejar dietas para indivíduos saudáveis. 
Para se avaliar se a ingestão habitual de um 
nutriente na dieta de indivíduos e grupos de 
indivíduos saudáveis é adequada adota-se a 
EAR, que é a média de ingestão diária do 
nutriente estimada para suprir a necessidade 
de 50% dos indivíduos saudáveis de acordo 
com grupos de faixa etária e sexo. A AI é utili-
zada quando não existem valores definidos 
de EAR e a RDA.
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A UL é o valor máximo tolerado de inges-
tão um nutriente no qual não haveria risco 
de efeitos adversos à saúde. 

Ressalte-se que as DRI não se aplicam a 
pessoas em tratamento de deficiência de 
micronutrientes, pois as doses terapêuti-
cas em geral excedem os valores de refe-
rência. Não foram estabelecidas recomen-
dações de micronutrientes para pacientes 
gravemente doentes. Nesta situação, a 
oferta baseia-se nas RDA, que devem ser 
adaptadas para situações específicas. As 
recomendações por via oral para pessoas 
saudáveis podem ser vistas no site das Die-
tary Reference Intakes.16

Diferenças entre as
necessidades por via parenteral 
e enteral

A absorção de micronutrientes por via 
digestiva depende da biodisponibilidade, 
definida como a eficiência com que o 
micronutriente é absorvido pelo intestino 
e utilizado pelos tecidos. É afetada pela 
forma química do micronutriente na dieta, 
interações dos micronutrientes entre si e 
com medicamentos, presença de substân-
cias ligantes, e por fatores sistêmicos que 
alteram a distribuição e a utilização do 
micronutriente.2 É influenciada também 
pelas taxas de anabolismo/catabolismo e 
por deficiência prévia. Por exemplo, se o 
ferro é ingerido sob a forma heme ou não 
heme, se há outros fatores presentes na 
dieta (fitatos) ou oligoelementos que 
podem competir pela absorção. Alguns 
oligoelementos competem entre si por 
mecanismos de absorção similares, como 
zinco e cobre, de modo que a suplementa-
ção de zinco diminui a absorção de cobre. 
A biodisponibilidade dos micronutrientes 
pode, ainda, estar alterada em pacientes 
gravemente doentes. 

As recomendações de micronutrientes por 
via parenteral (tabelas III e IV) são, portanto, 
diferentes das recomendações por via diges-
tiva. 
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Tabela III – Recomendações diárias de vitaminas por nutrição via parenteral

Vitamina Crianças e neonatos a termo Neonatos prematuros

(Dose total) (Dose/kg/peso corpóreo)

A (IU)

E (mg)

K (µg)

D (IU)

C (mg)

Tiamina (mg)

Ribo�avina (mg) 

Piridoxina (mg) 

Niacina (mg) 

Ácido Pantotenico (mg)

Vitamina B12 (µg)

Biotina (µg)

Folato (µg)

2300

7  

200

400

80

1,2  

1,4

1.0

17

5

1,0

20

140

1640

2,8 -3,5

10

160

25

0,35-0,5

0.15-0.2

0,5-0,2

4,0-6,8

1,0-2,0

0,3

5,0-8,0

56

Adaptado de: Greene HL, Hambidge K, Schanler R, et al. Guidelines for the use of vitamins, trace 
elements, calcium, magnesium, and phosphorus in infants and children receiving total parenteral 
nutrition: Report of the Subcommittee on Clinical Practice Issues of the American Society for Clini-
cal Nutrition. Am J Clin Nutr 1988;48:1324-42.
Vanek VW, Borum P, Buchman A et al. Novel Nutrient Task Force, Parenteral Multi-Vitamin and Mul-
ti–Trace Element Working Group; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) 
Board of Directors. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in commercially availa-
ble parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 2012;27:440-91.



Tabela IV – Recomendações diárias de oligoelementos por nutrição parenteral 

(µg/kg/d)

Zinco

Cobre

Manganês

Cromo

Selênio

400

20

1

0,05-02

2-3

50-250

20

1

0,2

1-3

RN: Recém-nascido.

Adaptado de: Greene HL, Hambidge K, Schanler R, et al. Guidelines for the use of vitamins, trace 
elements, calcium, magnesium, and phosphorus in infants and children receiving total parenteral 
nutrition: Report of the Subcommittee on Clinical Practice Issues of the American Society for 
Clinical Nutrition. Am J Clin Nutr 1988;48:1324-42.

Mirtallo J, Canada T, Johnson D et al. Safe Practices for Parenteral Nutrition. JPEN J Parent Enteral 
Nutr 2004; 28:S39-S70.

Vanek VW, Borum P, Buchman A et al. Novel Nutrient Task Force, Parenteral Multi-Vitamin and 
Multi–Trace Element Working Group; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in com-
mercially available parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 
2012;27:440-91.
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50-125

5,0-20

1

0,14-0,2

1-3

2-5 mg

200-500 µg

50 µg

5 µg

40-60 µg

(µg/kg/d) (µg/kg/d) Dose total

Adolescente
> 40kg

Criança
10-40 kg

RN a termo
3-10 kg

RN Prematuro
< 3 kgOligoelemento



Suplementação de 
micronutrientes em pacientes 
gravemente doentes

Considerando os possíveis benefícios das 
ações metabólica, antioxidante e imuno-
moduladora dos micronutrientes, supõe-
-se que a suplementação seja benéfica 
para pacientes gravemente doentes.12,17 

Porém, o fato das concentrações séricas da 
maioria dos micronutrientes diminuírem 
temporariamente durante a inflamação 
sistêmica dificulta a tarefa de fazer reco-
mendações claras de suplementação, pois 
nesta situação é difícil saber o quanto uma 
baixa concentração reflete deficiência ou 
inflamação sistêmica. As limitações meto-
dológicas dos diferentes estudos de suple-
mentação de micronutrientes em pacien-
tes gravemente doentes tornam duvidosa 
a qualidade da evidência a favor da suple-
mentação. A implicação clínica é que, 
embora a suplementação seja benéfica 
aos pacientes com deficiência, pode ser 
desnecessária ou mesmo prejudicial para 
aqueles com estado normal ou elevado. 17, 18

Portanto, a suplementação rotineira de 
micronutrientes em doses acima das reco-
mendadas para todas as crianças grave-
mente doentes não é indicada19, mas pode 
ser individualizada conforme a condição 
clínica do paciente.

Deficiência de vitamina B1 (Tiamina)

Um exemplo de deficiência aguda que 
pode ocorrer em pacientes gravemente 
doentes, é o da Tiamina (vitamina B1), uma 
vitamina hidrossolúvel que desempenha 
papel essencial em várias etapas do meta-
bolismo intermediário. Sua deficiência 
pode causar acidose metabólica e altera-
ções neurológicas e cardíacas graves.

Baixas concentrações de tiamina no sangue 
total foram encontradas em 28% em crianças 
na admissão à UTI (20) e, durante a interna-
ção, maiores concentrações tiveram um 
efeito protetor sobre o risco de mortalidade 
em 30 dias nas que eram desnutridas (21). Em 
adultos com choque séptico e baixas concen-
trações plasmáticas de tiamina, o lactato 
sérico após 24h e a probabilidade de morte 
foram menores no subgrupo que recebeu 
tiamina em comparação ao grupo placebo.22 

Ressalte-se que a tiamina no plasma repre-
senta apenas uma pequena parcela da tiami-
na corpórea (menos de 5% de sua concentra-
ção circulante) e está transitoriamente redu-
zida durante a inflamação sistêmica indepen-
dentemente dos estoques nos tecidos.23-24 

Nessa condição a tiamina sangue total ou no 
eritrócito, avaliada por cromatografia líquida 
de alta performance (HPLC), é bom indicador 
dos estoques de tecidos e um biomarcador 
melhor do que a concentraçao plasmática, 
mesmo durante a resposta inflamatória sistê-
mica.23

Ferro

A anemia é frequente em paciente grave-
mente doentes e resulta da inflamação e da  
deficiência de ferro. Em infecções crônicas e 
agudas, no câncer e nas doenças inflamató-
rias do intestino, articulações e rins, ocorre 
desregulação do metabolismo do ferro, confi-
gurando-se um estado adaptativo denomina-
do anemia da inflamação. Há aumento da 
síntese hepática  de hepcidina, um peptídeo 
hormonal regulador do ferro, e consequente 
diminuição da absorção intestinal de ferro da 
dieta, liberação de ferro heme reciclado por 
macrófagos, sequestro de ferro nos hepatóci-
tos e redução de sua forma livre circulante. 
Nesta situação, como a absorção e a recicla-
gem estão diminuídas e o ferro armazenado é 
menos acessível para uso, ocorre deficiência 
funcional de ferro.
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Tal processo seria benéfico em curto prazo 
para a imunidade contra microrganismos 
invasores, porém a perda de controle 
homeostático traz o risco de excesso de 
ferro. Além disso, supõe-se que a deficiên-
cia funcional persistente de ferro, por dimi-
nuir sua disponibilidade, pode contribuir 
para a disfunção orgânica.25-26 A adminis-
tração intravenosa de ferro associou-se ao 
aumento do risco de infecção segundo 
dados de uma grande revisão sistemática 
e meta-análise recente em que foram 
incluídos pacientes em diferentes situa-
ções clínicas.27 Sabe-se, contudo, que o 
risco de infecção relacionado à suplemen-
tação de ferro parenteral em pacientes 
com doenças graves pode variar conforme 
o paciente e a fase da doença.26 Em síntese, 
considerando-se que a relação entre o 
estado nutricional em ferro e a inflamação 
em pacientes de UTI está em investigação, 
até o momento não há evidência para se 
indicar a suplementação em pacientes 
com inflamação sistêmica.  

Oferta de micronutrientes nas fórmulas 
lácteas dietas enterais

As fórmulas lácteas infantis e as dietas 
enterais geralmente contêm quantidades 
adequadas de micronutrientes, desde que 
administradas em volumes de acordo com 
a faixa etária. Levando-se em conta as 
fórmulas infantis mais frequentemente 
usadas, constata-se que volumes maiores 
seriam necessários para atender às reco-
mendações de micronutrientes para 
lactentes, em especial de selênio, zinco, 
vitamina D e tiamina. Habitualmente tais 
volumes demoram vários dias para ser 
atingidos nos pacientes com baixo peso 
corpóreo, em regime de hrestrição hídrica, 
instabilidade hemodinâmica ou terapia de 
substituição renal. Em crianças gravemen-
te doentes recebendo alimentação por 
sonda enteral durante a internação na UTI 

os fatores associados ao risco de não atender 
as recomendações de micronutrientes foram 
a idade menor que 1 ano, a restrição na inges-
tão de líquidos e a gravidade clínica da doen-
ça.28 Portanto, tais pacientes devem suple-
mentados com pelo menos o equivalente às 
RDA de micronutrientes desde o início do 
suporte nutricional e metabólico.

Monitoração do estado nutricional 
relativo aos micronutrientes

O indicador bioquímico mais frequentemen-
te utilizado é a análise da concentração do 
micronutriente no plasma ou no soro. O teste 
pode dar uma ideia razoável do estado nutri-
cional relativo a alguns micronutrientes, refle-
tir ingestão recente (folato ou selênio) ou 
excesso (manganês, cromo). No entanto, é 
limitado por alguns fatores, a saber:

1) Distribuição nos compartimentos corpóre-
os - como o espaço intravascular representa 5 
a 8% da água corpórea total, a concentração 
de micronutrientes no intracelular não é ava-
liada. Isso é particularmente importante para 
os micronutrientes que tem grandes esto-
ques no organismo (por exemplo, a vitamina 
A no fígado) ou quando há diferenças mar-
cantes entre os conteúdos nos diferentes 
tecidos.

2) Inflamação sistêmica - a concentração do 
micronutriente no plasma/soro pode mudar 
rapidamente com a redistribuição nos líqui-
dos corpóreos e proteínas ligadoras que 
ocorre na resposta inflamatória de fase 
aguda. 
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O aumento do fluxo de albumina do 
espaço intravascular para o extravascular 
resultará em redução de zinco e selênio 
séricos; a redução da proteína ligadora do 
retinol, por sua vez, levará à redução do 
retinol sérico, embora sua concentração 
hepática possa estar adequada. Portanto, 
as alterações na concentração plasmáti-
ca/sérica não refletem a concentração no 
compartimento intracelular da maior 
parte dos tecidos. A monitoração da inten-
sidade da reação inflamatória com a prote-
ína C reativa ou a procalcitonina pode ser 
útil para se interpretar o resultado em 
pacientes com inflamação sistêmica.24 Já 
nos pacientes sem inflamação sistêmica e 
relativamente estáveis, baixas concentra-
ções plasmáticas de micronutrientes 
podem, em conjunto com outros dados, 
expressar um estado de deficiência. 

Considerando-se a baixa especificidade 
das concentrações no soro/plasma para o 
diagnóstico do estado de micronutrientes 
durante a inflamação sistêmica, a medida 
de suas concentrações eritrocitárias mos-
trou ser melhor marcador em pacientes 
nesta condição. São exemplos as concen-
trações de tiamina no sangue total, e da 
vitamina C, de zinco, cobre e selênio eritro-
citárias.29

Deve ficar claro que um exame laboratorial 
apenas não é suficiente para se diagnosti-
car o estado nutricional relativo a um 
determinado micronutriente. A investiga-
ção deve ser sempre individualizada e ter 
como base, além de indicadores bioquími-
cos, a semiologia clínica e a anamnese 
nutricional.

Conclusões
Os micronutrientes são essenciais para o 
metabolismo intermediário e oxidativo, na 
transcrição genética e na regulação hor-
monal. Sua oferta deve ser garantida às 
crianças, hospitalizadas, particularmente 

se forem desnutridas. Não há vantagem em 
suplementar micronutrientes sob forma 
medicamentosa em indivíduos saudáveis 
que recebem oferta adequada de micronu-
trientes por uma alimentação balanceada. A 
suplementação é indicada nas situações que 
cursam com ingestão insuficiente, aumento 
do consumo por doença, perdas, má absor-
ção intestinal e erros inatos do metabolismo. 
Para se avaliar o estado nutricional relativo 
aos micronutrientes em pacientes grave-
mente doentes deve-se levar em conta, além 
dos testes bioquímicos, a história clínica, o 
inquérito alimentar, o estado nutricional, a 
existência de perdas, e uma prova da intensi-
dade da resposta inflamatória sistêmica.
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