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➢ O que o paciente está 
disposto a fazer?

➢ Como ele está 
disposto a fazer essa 
transição?



➢ Retirar carne vermelha

➢ Frango

➢ Peixes e frutos do mar

➢ Carnes em geral

➢ Leite e derivados 

➢ Ovos

➢ Mel

➢ Qualquer coisa que tenha 

produtos vindo de animais



✓ Já inseriu na alimentação?

✓ Leguminosas 
✓ Tofú

✓ Oleaginosas

✓ Se necessário suplementos industrializados veganos 



✓ Fazer o cálculo de proteína na dieta!!

✓Pelo menos 0,8g por kg de peso



❖ Fazer exames laboratoriais com frequência 

❖ Com o que se preocupar??



Sugestão:

✓ Vitamina B12
✓ Homocisteína
✓ Ácido metil malonico*
✓ Hemograma
✓ Ferritina
✓ Zinco sérico
✓ Selênio sérico
✓ Retinol
✓ Ácido fólico
✓ Vitamina D

✓ Cálcio iônico
✓ Cálcio sérico

Cálcio urinário













Vitamina B12

Pinto et al. Rev. Ciênc. Méd., Campinas, 18(5/6, 2009)



Lazarowsky. Hematologia, 19, 2015

Cofator L-metilmalonil CoA mutase

Ácido metilmalônico é indicador precoce da deficiência funcional de B12



Vitamina B12

Podem ocorrer sintomas de deficiência mesmo com vitamina B12 sérica 

dentro dos níveis normais ou, de outro modo, ocorrer baixos níveis de 

vitamina B12 sérica sem baixos níveis da fração de vitamina realmente 

disponível para as células e sem sintomatologia.



A major drawback in this 
meta-analysis is the lack 

of assessment of 
functional markers such as 

MMA 
and homocysteine to 

estimate the true picture 
of cobalamin deficiency 

Health Outcomes Associated with Vegetarian Diets: An Umbrella Review 
of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Clinical Nutrition, 2020



1. Liberação da B12 dos alimentos : 

pepsina e ácido gástrico;

2. Ligação às proteínas R, secretadas 

pelas glândulas salivares;

3. Hidrólise das proteínas R no duodeno 

(meio alcalino e proteases 

pancreáticas);

4. Ligação ao fator intrínseco 

secretados pelas células gástricas 

parietais

Proteínas transportadoras:

• Holo-Hc (maior parte) 

• Holo-Tc (10 a 30%)

• TC-III (fração minoritária)



Holo-Hc: INERTE! Sem receptores celulares





• Métodos

• Diretos

• Vitamina B12 sérica

• Holo transcobalamina

• Indiretos

• Homocisteína:

• Ácido metilmalônico

Vitamina B12

Hannibal. Front. Mol. Biosci., 3(27), 2016 

Yetley et al. Am J Clin Nutr, 94(suppl), 2011



METABOLISMO DO FERRO



Grotto. Rev Bras  Hematol 

Hemoter, 30(5), 2008

Ceruloplasmina facilita 

ligação Fe-transferina



• Proteína presente na maioria dos tecidos como uma proteína

citosólica (forma mitocondrial e localização nuclear foram

recentemente descritos)

• Ferritina circulante reflete diretamente os níveis de Fe

estocados no organismo

• Funções:

• Estoque intracelular de ferro

• Molécula de sinalização pró inflamatória

Ferritina

Theil. Inorg Chem, 52(21), 2013

Wang et al. Biochim Biophys Acta, 1800(8), 2010



Ferritina

Wang et al. Biochim Biophys Acta, 1800(8), 2010

“Low serum ferritin is highly specific for iron deficiency anemia”

“The most powerful test for the diagnosis of iron deficiency”



• Exame de reduzida especificidade e sensibilidade

• Quando as reservas de ferro estão exauridas, qualquer declínio

adicional no ferro corporal é acompanhado por uma redução na

concentração do ferro sérico

• Concentração de FeS também está alterado na presença de

processos infecciosos, podendo diminuir em poucas horas após o

desencadeamento de uma infecção

• Valores podem variar de 10 a 40% em um único dia a

determinação é muito sensível às variações de captação e fluxo

de ferro na M.O.

Ferro sérico

Paiva et al. Rev Saúde Pública, 34(4), 2000



Anemias



Anemia

• Baixa concentração sanguínea de hemoglobina

• Problema de saúde pública e afeta países subdesenvolvidos, em

desenvolvimento e desenvolvidos

• Impacto no desenvolvimento sócio-econômico

• Indicador mais fidedigno → Hemoglobina (não determina causa)



Anemia

• Consequências

• Afeta cognição e desenvolvimento motor

• Redução da qualidade de vida

• Fadiga e baixa produtividade

• Gestação → BPN e aumento da mortalidade maternal perinatal

Biroulet et al. Am J Clin Nutr, 102, 2015

WHO, 2015



Anemia

• Sinais e sintomas

• Fadiga, indisposição

• Falta de ar

• Dificuldade de concentração, memória fraca

• Palidez cutâneo-mucosa, queda de cabelo, unhas fracas e 

quebradiças, pele seca

• Palpitações e taquicardia

• Distúrbio do comportamento alimentar (vontade de comer 

terra, gelo, tijolo...)

• Dormência (anemia megaloblástica)

WHO, 2015



Classificação 

Morfologia

Conforme VCM

Microcítica VCM 

Normocítica VCM normal

Macrocítica VCM 

Quanto ao teor de Hb

Conforme HCM

Hipocrômica HCM 

Normocrômica HCM normal

Hipercrômica HCM 



Metabolismo do ferro

• Estágios da deficiência de ferro:

• Depleção de ferro → Afeta os depósitos

• Deficiência de ferro → Eritropoiese ferro-deficiente →
Alterações bioquímicas que refletem a insuficiência para a
produção normal de hemoglobina e outros componentes
férricos

• Anemia ferropriva → Redução dos níveis de hemoglobina

Moreira & Silva. Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, 13,(2), 2014



Estágios da deficiência de ferro

1º estágio: Depleção de ferro 

↓ ferritina sérica

2º estágio: Deficiência de ferro 

↓ ferro sérico

3º estágio: Anemia ferropriva

Alterações dos índices 
hematimétricos

↓ Hb

Moreira & Silva. Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, 13,(2), 2014



Anemia da doença crônica



Hepcidina

• Hormônio peptídico – 25 Aas

• Produção pelos hepatócitos

• Regulação da homeostase do ferro:

– Absorção do ferro dietético

– Distribuição corpórea do ferro

– Determina a biodisponibilidade de ferro para o feto

Laarakkers et al. Plos One, 8(10), 2013

Koenig et al. Nutrients, 6, 2014



Grotto. Rev Bras  Hematol Hemoter, 30(5), 

2008



ABSORÇÃO

Vitamina C

Zn TRANSPORTE  E 

MOBILIZAÇÃO DOS 

ESTOQUES

Ligação a 

transferrina:

Cu 

B2

Transporte via 

transferrina: 

Vit A

Zn 

SÍNTESE DO HEME

B12

B5

B6

B2

Zn

Fe



Cálcio







Avaliar ingestão alimentar e garantir uma boa ingestão!



Como avaliar o Cálcio

Cuidado com a 
suplementação 

de cálcio e 
vitamina D





✓ Cálcio no sangue tem que estar sempre normal.

✓ Se estiver fora do normal – alguma doença: encaminhar para avaliação médica
✓ No sangue não diz sobre o metabolismo
✓ 1% do cálcio tá no sangue...

✓ Calcio total – anda ligado a albumina, se der baixo pode ser por baixa albumina
✓ Qual o valor real do cálcio? 
✓ Precisa dosar albumina para ver se está certo

✓ Calcio iônico – mais fiel, mudança de pH traz mudança no cálcio iônico. 





Ca Paratireoides percebem PTH
(depende de Mg)

PTH – guardião de cálcio do corpo



➢ Redução de perda de 
cálcio pela urina (redução 

de cálcio urinário)

➢ Aumenta a absorção do cálcio
➢ Via transcelular dependente de 

Vitamina D

✓ Aumenta 1 α
hidroxilase nos rins

✓ Aumenta conversão 
de 25 para 1,25 
✓ Estimulo dos 
transportadores de 

cálcio

➢ Retira cálcio dos ossos 
para jogar no sangue



J Osteoporos 2020. Vitamin D, Calcium, Parathyroid Hormone, and Sex Steroids in Bone Health and Effects of Aging



Pontos importantes sobre o PTH...



1 - A produção do PTH depende de magnésio.  

2 - Em troca de jogar o cálcio para fora o PTH joga o fosforo para 
fora, fica cálcio, sai fosforo.



1 - Calcio sérico total – tem que estar normal (ou ionizado)



2 - PTH – sobe para segurar o cálcio 
- Exame muito instável – pode mudar entre a coleta e ir para maquina

- Pode estar o valor do exame ou mais alto, pode ter degradado.
- Ideal: ter a maquina dentro do laboratório

Valores – acima de 45 – 50 já pode alterar o cálcio urinário



3 – Cálcio urinário (24hr) – muito importante: abaixo de 150 – falta cálcio
- Quando a mulher esta amamentando cai mais ainda

- Exame chato mas precisa – sempre dosar!
- Se estiver urinando muito cálcio pode fazer pedra nos rins com suplementação de cálcio



4 – Vitamina D – capacidade de absorção de cálcio
➢ Quanto de cálcio chega via alimentação? 

➢ Quanto de vitamina D temos? 
➢ Vit D muito alta – pedra nos rins por aumento de absorção

➢ 20 – 30 absorve bem - mais que isso: cuidar com metabolismo do 
cálcio (ela muito alta, restringir cálcio)



@camilamercali
@academiacoachingnutricao


