Deficiência:
 Primária:
ingestão
inadequada
 Secundária:
má
absorção causada
por doenças no
fígado
ou
desnutrição
Sinais e sintomas:
Cegueira noturna,
xeroftalmia (olhos
secos) e mancha
de Bitot

Hiperceratose
folicular (bolinhas
brancas nos
membros)

Diarreia,
anemia e
aborto
espontâneo
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Deficiência
de
Vitamina

O que é?
 A vitamina A é solúvel
em gordura e essencial
para
a
saúde
ao
organismo
 Principal
órgão
de
armazenamento: fígado
 Suplementação
de
vitamina A pelo SUS
para crianças de 6 a 59
meses de idade e
mulheres no pós-parto

O estoque adequado
dessa vitamina ajuda a
diminuir 24% da
mortalidade infantil e 28%
da mortalidade por
diarreia

Funções:

Alimentos fonte:
-

participa da formação de
um pigmento nos olhos que ajuda
na visão;

auxilia na produção de
queratina e na diferenciação
celular que mantém a pele e
mucosas saudáveis;

fonte para o lactente);

- Vitamina A pré-formada
(encontrada na forma
ativa em produtos de
origem animal): fígado,
leite e derivados, ovos e
atum.

melhora
a
resposta
imunológica prevenindo doenças
infecciosas;
aumenta a atividade das
células ósseas, aumentando e
remodelando os ossos;
ajuda na reprodução
mantendo a mucosa genital
íntegra
e
contribuindo
na
espermatogênese.

Leite materno (melhor

Pró-vitamina

A

(carotenóides
em
produtos
de
origem
vegetal): folhas verdesescuros, manga, cenoura,
abóbora, tomate, batatadoce, mamão.

