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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi revisar a literatura científica sobre a necessidade de 
suplementação de ferro em lactentes a termo, adequado para idade gestacional, 
saudável e em aleitamento materno exclusivo. Fizemos uma revisão integrativa que 
capturou 09 publicações no total, sendo: 08 na PubMed e 01 no site da Sociedade 
brasileira de pediatria, entre os anos de 2015 a 2019, com amostra final de 03 
publicações. Concluímos que a suplementação de ferro no lactente a termo, AIG, 
saudável em aleitamento materno exclusivo, apesar de melhora o desenvolvimento 
psicomotor, pode levar a atraso de crescimento, sem melhora dos níveis de ferritina 
e hemoglobina. E que ainda existem muitas controversas a partir de qual mês deve-
se iniciar a suplementação.  

Palavras-chave: Lactentes, amamentado, suplementação de ferro.  

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to review the scientific literature on the need for iron 
supplementation in term infants, suitable for gestational age, healthy and exclusively 
breastfed. We did an integrative review that captured 9 publications in total, being: 08 
in PubMed and 01 in the website of the Brazilian Society of Pediatrics, between the 
years 2015 to 2019, with a final sample of 03 publications. We conclude that iron 
supplementation in term infants, AIG, healthy in exclusive breastfeeding, despite 
improving psychomotor development, may lead to growth retardation, without 
improving levels of ferritin and hemoglobin. And that there are still many 
controversies from which month one should start supplementation. 

Keywords: Infants, breastfed, iron supplementation. 

                                                             
1 Graduanda em Nutrição, franciely_marcelina@hotmail.com 
2 Graduanda em Nutrição, layanne-dayara@hotmail.com 
3Graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, Mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde 
Pública ENSP/Fiocruz. 

mailto:franciely_marcelina@hotmail.com
mailto:layanne-dayara@hotmail.com


  SUMÁRIO 
 

 

1.INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 7 

2.OBJETIVOS ................................................................................................................................. 9 

2.1.OBJETIVO GERAL ............................................................................................................... 9 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 9 

3.METODOLOGIA .......................................................................................................................... 9 

3.1.Etapas da revisão integrativa da literatura ......................................................................... 9 

3.1.1.Identificação do objeto de estudo e da pergunta de pesquisa .................................10 

3.1.2.Estabelecimento dos critérios para inclusão e exclusão de busca na literatura .....10 

3.1.3.Definição das informações que foram extraídas dos estudos selecionados ...........10 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................................10 

4.1.Apresentação e avaliação dos resultados da revisão ......................................................10 

4.1.1.Apresentação dos resultados da revisão ....................................................................11 

4.1.2.Resultados das distribuições dos períodos por tabela ..............................................12 

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS ...........................................................................................................12 

5.CONCLUSÃO .............................................................................................................................17 

REFERÊNCIAS ..............................................................................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 É denominado lactente as crianças com idade de 29° dia de vida até 

completar 2 anos de idade (BRASIL, 2002). 

A carência de ferro na infância pode levar a criança ter cáries dentárias, 

menor discriminação e identificação de odores em comparação aos grupos controle, 

alterações na imunidade não específica, paladar e apetite (com associação a 

quadros de pica - alterações do sabor e apetite); resposta alterada ao estresse 

metabólico e desenvolvimento audiovisual (DEPARTAMENTOS DE NUTROLOGIA 

E HEMATOLOGIA-HEMOTERAPIA, 2018a). 

 A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo dos 

valores esperados para idade e gênero (BRASIL, 2014a). 

A anemia é um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando 

a afetar mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. E devido a esse grande 

número de pessoas afetadas, o combate à anemia deve ser uma das prioridades 

dos profissionais da área da saúde. (BRASIL, 2014b, p.27). 

As anemias podem ser hereditárias, parasitarias, hemolíticas, hipoplásicas ou 

carências, sendo estas causada pela deficiência de ferro e/ou diversos outros 

micronutrientes. A deficiência de ferro é a principal causa de anemia, estando 

associada a mais de 60% dos casos em todo o mundo (DEPARTAMENTOS DE 

NUTROLOGIA E HEMATOLOGIA-HEMOTERAPIA, 2018b). 

A anemia ferropriva tem impacto no crescimento e desenvolvimento de 

populações em risco, por afetar o crescimento e comprometer o desenvolvimento 

cerebral de crianças. A partir do período pré-natal, já tem repercussões importantes 

e deletérias de longo prazo no desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

comportamentais, linguagem e capacidades motoras das crianças 

(DEPARTAMENTOS DE NUTROLOGIA E HEMATOLOGIA-HEMOTERAPIA, 2018c, 

p.3). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), aleitamento materno 

exclusivo é quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 
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exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou medicamentos (BRASIL, 2009a). 

 “O ferro é o metal mais presente no corpo humano e participa de todas as 

fases da síntese proteica e dos sistemas respiratórios, oxidativos e anti-infecciosos 

do organismo” (DEPARTAMENTOS DE NUTROLOGIA E HEMATOLOGIA-

HEMOTERAPIA, 2018d). 

 O leite humano é adequado para o bebê e sua composição é a única para 

atender as necessidades do mesmo. (ACCIOLY, E. et al., 2009a). 

Em relação a composição de ferro no leite materno é observado níveis entre 

0,2 a 0,4 mg/L. Além desse teor, o leite materno tem a presença da lactoferrina a 

segunda proteína predominante do leite humano, com concentrações mais elevadas 

no colostro (5,0 a 6,7mg/mL) em relação ao leite maduro (0,2 a 2,6mg/mL), 

determinando uma melhor absorção do ferro (QUEIRO; ASSIS; JÚNIOR, 2013; CAI 

et al, 2017a). 

Paralelamente a composição do leite materno, a necessidade de ferro do 

lactente segundo Dietary Reference Intakes entre 0 e 6 meses é de 0,27 mg/dia 

(Institute of Medicine, 2003). Neste contexto de oferta de ferro no leite materno e 

necessidades nutricionais, parece em primeira analise a não necessidade de 

suplementação deste íon. No entanto, recentemente, a Sociedade Brasileira de 

Pediatria recomendou a suplementação com 1mg/kg/dia, em lactentes em 

aleitamento exclusivo (DEPARTAMENTOS DE NUTROLOGIA E HEMATOLOGIA-

HEMOTERAPIA, 2018e) 

Nesta perspectiva, é de fundamental importância revisar a literatura sobre 

conhecer os níveis de evidencia da suplementação de ferro em lactentes, aleitados 

exclusivamente, com leite materno. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Revisar a literatura científica sobre a necessidade de suplementação de ferro 

em lactentes a termo, adequado para idade gestacional (AIG), saudável e em 

aleitamento materno exclusivo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer os efeitos da suplementação de ferro em lactentes a termo, AIG e 

saudável em aleitamento materno exclusivo; 

Arrolar apartir de qual mês deve-se começar a suplementação de ferro no 

lactente nascido a termo, AIG, saudável e em aleitamento materno exclusivo. 

 

3. METODOLOGIA 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A mesma inclui a análise de 

pesquisas relevantes que dão suporte para tomada de decisões na prática clínica, 

possibilitando a síntese do estado de conhecimento de um determinado assunto, 

além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos (MENDES, 2008). 

 

3.1. Etapas da revisão integrativa da literatura 

 Esta revisão foi estruturada em quatro etapas: identificação do objeto de 

estudo, da questão da pesquisa e dos descritores, para a elaboração da revisão 

integrativa; estabelecimentos dos critérios de inclusão e exclusão para selecionar os 

estudos levantados na literatura; definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados; apresentação e análise dos resultados da revisão integrativa. 
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3.1.1. Identificação do objeto de estudo e da pergunta de pesquisa 

 Deve-se suplementar ferro em crianças em aleitamento materno exclusivo até 

os 6 meses de idade? 

 

3.1.2. Estabelecimento dos critérios para inclusão e exclusão de busca 

na literatura 

 O levantamento bibliográfico foi feito através da base de dados PubMed NCBI 

(US National Library of Medicine National Institutes of Health), com os descritores: 

breastfed infants and iron supplementation, e na Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP). Para critérios de inclusão dos artigos utilizamos os seguintes parâmetros: 

estudos realizados entre os anos de 2015 a 2019, na língua inglesa, meta-análise, 

ensaio clínico randomizado ou quase randomizado, com crianças em aleitamento 

materno exclusivo a termo e adequada para idade gestacional, que conseguisse 

responder à pergunta da pesquisa em questão. 

 

3.1.3. Definição das informações que foram extraídas dos estudos 

selecionados 

 As informações extraídas foram representadas na quadro 1, com as 

especificações de cada um dos artigos, sendo abordados: título da publicação, ano 

de publicação, metodologia do trabalho, objetivo do trabalho, e síntese do estudo 

relacionado à pergunta da pesquisa. Os artigos foram lidos criteriosamente e 

analisados, com o objetivo de saber se os mesmos respondem à questão de 

pesquisa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Apresentação e avaliação dos resultados da revisão 

 Os resultados serão apresentados em forma de: fluxograma e quadros, como 

também suas análises, que partiram das sínteses elaboradas em relação ao que os 

estudos respondem a cerca da questão de pesquisa. 

 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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4.1.1. Apresentação dos resultados da revisão 

 A pesquisa foi realizada na base de dados PubMed e no site da SBP, onde 

foram encontradas 09 publicações no total, sendo 08 na base PubMed e 01 no site 

da SBP. Foram excluídos 06 da base PubMed, os mesmos não mencionavam 

suplementação de ferro em lactente a termo. Destes restaram apenas 03 artigos 

onde foram lidos na integra e respondem à questão norteadora e definira a amostra 

final do presente estudo. Abaixo na figura 1 segue o fluxograma representativo da 

busca realizada. 

 

Figura 1 - Esquema representativo da busca das publicações 

 

Fonte: Pesquisa. 
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4.1.2. Resultados das distribuições dos períodos por tabela  

Quadro 1 - Artigos levantados na base de dado PubMed e site da SBP sobre 

suplementação de ferro em lactente 

 

Fonte: Pesquisa. 

 

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS  

 

Aleitamento materno exclusivo 

 Chmielewska, et al (2015, p.1) cita que “a amamentação exclusiva aumenta o 

risco de Deficiência de ferro (DF), mas existem controvérsias se a suplementação de 

ferro nessa população deve ser recomendada”.  

 

Desenvolvimento piscomotor  

 Chmielewska, et al (2015) afirma que alguns estudos insinuaram que a 

suplementação de ferro em bebês saudáveis pode melhorar o desenvolvimento 

psicomotor. Mostram também os resultados de três ensaios clínicos randomizados 
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(ECRs) onde os mesmos mostraram melhora significativa no Índice de 

Desenvolvimento Psicomotor (IDP) da Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil 

(BSID) com aproximadamente 12 meses de idade no grupo não suplementado em 

comparação com o grupo controle (diferença média: 4,21 IC 95% 2,31 a 6,12). 

 No estudo realizado por CAI et al (2017), o índice de desenvolvimento 

psicomotor de Bayley foi significativamente maior no grupo de suplemento de ferro 

(MD 7,00, IC 95% 0,99–13,01; p = 0,02). Tendo assim um efeito positivo 

estatisticamente significativo. 

“Esta descoberta confirma a justificativa de que o ferro é necessário para o 

cérebro em rápido crescimento no primeiro ano de vida como é envolvido no 

desenvolvimento de vias cerebrais e neurais” (CAI et al, 2017b, p.5). 

 

Crescimento  

Em uma meta-análise, observou-se que a suplementação diária de ferro 

resultou em menor ganho de peso e perímetro cefálico ao longo da duração do 

tratamento, além de não observar ganho de comprimento. Os autores, associaram 

tal déficit de crescimento infantil do lactente, devido à provável redução da absorção 

de nutrientes essenciais pela ação quelante do ferro suplementado. (CAI et al, 

2017c). 

Corroborando com os achados da meta-analise de CAI, Chmielewska, et al 

(2015), observou que em bebês suecos suplementados com ferro tiveram também 

um efeito negativo sobre o crescimento. 

 

Nível de hemoglobina, Volume corpuscular médio (VCM) e Ferritina 

Na revisão sistemática com meta-analise de CAI (2017), também foi 

observado os níveis séricos de hemoglobina, no estudo foram obtidos os seguintes 

resultados: (diferença média [MD] = 1,78 g / L; IC 95% -1,00 a 4,57 g / L; p = 0,21) e 

níveis de ferritina (MD = -17,26 lg / L; 95% IC -40,96 a 75,47 lg / L; p = 0,56) foram 

semelhantes entre os dois grupos, o VCM foi significativamente maior no grupo 
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suplementado com ferro (MD = 2.17 fL; IC 95% 0.99–3.35 fL; p = 0,0003) (CAI et al, 

2017c). 

 Com estes dados os autores concluíram que não houve diferenças 

significativas nos níveis de ferritina ou hemoglobina em ambos os grupos estudados 

(controle e suplementado) (CAI et al, 2017d). 

 

Deficiência de ferro (DF) e Anemia por deficiência de ferro (ADF) 

A deficiência de ferro é considerada um grave problema a saúde do lactante, 

preocupada com os danos à saúde da criança e do futuro adulto. A ESPGHAN Con 

(Comité de Nutrição da Sociedade Europeia de Gastroenterologia pediátrica, 

Hepatologia e Nutrição), vem recomendando medidas para redução da incidência de 

deficiência de ferro. Entre as medidas foram propostas: atraso do clampeamento do 

cordão umbilical, o uso de fórmulas fortificadas com ferro quando a alimentação com 

fórmula é necessária, o adiamento da introdução do leite de vaca integral como a 

bebida principal até o final do primeiro ano de vida, e a promoção do consumo de 

alimentos complementares rica em ferro (Chmielewska, et al, 2015a). 

Em estudo com lactentes, em Honduras, observou-se que a suplementação 

de ferro diminuiu efetivamente risco de ADF aos 9 meses em lactentes. Contrapondo 

a este estudo, uma pesquisa sueca, com a mesma faixa etária não observou, 

redução no risco de ADF. (Chmielewska, et al, 2015b). 

 CAI et al (2017), relata que participantes do grupo controle dos estudos 

incluídos na meta-análise, tinham 12% de prevalência para desenvolver DF/ADF. 

Também mostrou que a suplementação diária de sulfato ferroso na dose de 1 

mg/kg/dia ou 7,5 mg/dia não reduziu significativamente a incidência de DF/ADF, 

tendo uma redução de 7% de prevalência de DF/ADF. Porém, uma redução de 42% 

na prevalência de DF/ADF, merece a atenção dos clínicos, uma vez que foi 

demonstrado que os bebês com DF/ADF podem ser submetidos a um 

desenvolvimento cognitivo negativo irreversível e a um funcionamento neurológico 

alterado na vida adulta. 
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Recomendação de suplementação de ferro em lactente a termo em aleitamento 

materno exclusivo 

A ESPGHAN Con concluiu que não há evidência convincente de que os 

suplementos de ferro devem ser fornecidos ao peso normal ao nascer, para os 

bebês amamentados exclusivamente em populações com baixa prevalência de 

anemia por deficiência de ferro (ADF) entre bebês de 6 meses de idade 

(Chmielewska, et al, 2015c). 

Contrariamente à Academia Americana de Pediatria (AAP) recomenda a 

suplementação de ferro (1 mg / kg / dia) em bebês amamentados exclusivamente a 

partir dos 4 meses de idade, que deve continuar até que o ferro esteja disponível” 

(Chmielewska, et al, 2015d). 

CAI et al (2017) também confirma que a AAP recomenda que bebês 

amamentados exclusivamente a termo recebam 1 mg/kg de suplementação de ferro 

por dia, começando a partir dos 4 meses de idade. Essa política apoia o conceito de 

que a pequena quantidade de ferro no leite humano pode não ser suficiente para o 

desenvolvimento físico e neurológico de lactentes amamentados exclusivamente. 

Em oposição a Chmielewska, et al (2015) e a CAI et al (2017), a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) orienta a suplementação profilática com dose de 1mg 

de ferro elementar/kg ao dia a partir do 3º mês até 24º mês de vida, em recém-

nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional em aleitamento 

materno exclusivo ou não. 

No estudo de Chmielewska, et al (2015), os autores fazem uma análise desta 

diferença de recomendações entre as duas sociedades (europeias e norte-

americanas) se baseia em diferentes interpretações das escassas evidências 

disponíveis. E que o único estudo que abordou anteriormente esta questão foi 

realizado, entre outros, por um membro do seu grupo. Nesse estudo, 101 suecos e 

131 hondurenhos, não anêmicos amamentados, os bebês foram randomizados em 

três grupos: placebo de 4 a 9 meses, suplementos de ferro (1 mg / kg / dia) de 4 a 9 

meses ou placebo de 4 a 6 meses e suplementos de ferro de 6 a 9 meses de idade. 
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Suplementos de ferro 

 O pirofosfato férrico, comercializado como SunActive Fe, tem se mostrado 

eficaz em lactentes com anemia. Seu uso foi menos freqüentemente relacionado a 

episódios de diarreia, vômitos e manchas de dentes. Em comparação com gotas de 

sulfato de glicina ferroso (Chmielewska, et al, 2015e). 

No Brasil, o sal de ferro recomendado pelo Ministério da Saúde, é o sulfato 

ferroso, que causa uma série de efeitos colaterais (35% a 55%) como: náuseas, 

vômitos, gosto metálico, pirose, dispepsia, plenitude ou desconforto abdominal, 

diarreia e obstipação, dificultado a adesão terapêutica (DEPARTAMENTOS DE 

NUTROLOGIA E HEMATOLOGIA-HEMOTERAPIA, 2018f). 

 

MATRIZ DE SINTESE DO GRAU DE EVIDÊNCIA. 

 

Quadro  1 - Conclusões com grau de evidência. 

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS - SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO EM LACTENTES A 

TERMO EXCLUSIVAMENTE AMAMENTADOS 

ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO 

Não se sabe ao certo se causa DF, pois não existe 

evidência convincente. 

DESENVOLVIMENTO 

PISCOMOTOR 

A suplementação melhora o desenvolvimento 

psicomotor. 

CRESCIMENTO 
A suplementação não ajuda no crescimento da 

criança. 

NIVEL DE HEMOGLOBINA, 

FERRITINA E VOLUME 

CORPUSCULAR MÉDIO 

(VCM) 

As intervenções com ferro não tem efeito 

significativo sobre o nível de hemoglobina e 

ferritina, mas tem efeito significativo no VCM. 
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DEFECIÊNCIA DE FERRO 

(DF) E ANEMIA POR 

DEFICIÊNCIA DE FERRO 

(ADF) 

A suplementação de ferro reduz a prevalência de 

DF/ADF. 

RECOMENDAÇÃO DE 

SUPLEMENTAÇÃO DE 

FERRO EM LACTENTE A 

TERMO EM ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO 

Não há evidência convincente de que os 

suplementos de ferro devem ser fornecidos ao 

lactente a termo em aleitamento materno exclusivo 

durante os primeiros 6 meses de vida, nem a partir 

de qual mês deve iniciar a suplementação. 

SUPLEMENTOS DE FERRO O sulfato ferroso é o mais recomendado no Brasil. 

Fonte: Pesquisa. 

 

5. CONCLUSÃO 

 A suplementação de ferro no lactente a termo, AIG, saudável e em 

aleitamento materno exclusivo apesar de melhora o desenvolvimento psicomotor, 

pode levar a atraso de crescimento, sem melhora dos níveis de ferritina e 

hemoglobina. 

  Ainda existem muitas controversas com relação apartir de qual mês deve-se 

iniciar a suplementação, pois cada diretriz tem uma recomendação diferente, pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria seria a partir do 3 mês, pela Sociedade Americana 

a partir do 4 mês e a Sociedade Europeia não recomenda a suplementação. 
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