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"Se não houver frutos, valeu a beleza das flores; se

não houver flores, valeu a sombra das folhas; se não

houver folhas, valeu a intenção da semente"

Henjil
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PIRES, L.V. Avaliação do estado nutricional relativo ao zinco e ao selênio de
pacientes com síndrome de Turner em diferentes fases de desenvolvimento.
2008. 109p. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

RESUMO

Estudos relacionando a síndrome de Turner com o estado nutricional relativo aos

micronutrientes, em especial o zinco e selênio, são praticamente inexistentes. Portanto, o

presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional relativo ao zinco e ao selênio

dessa população, considerando as diferentes fases de vida. A avaliação antropométrica das

crianças mostrou que 55,6% estavam eutróficas e 44,4% com sobrepeso, de acordo com o

índice de peso/estatura. As adolescentes foram classificadas segundo o percentil de IMC

ajustado para a idade, onde 73,7% estavam eutróficas e 26,3% com sobrepeso. Em relação ao

grupo das adultas, 42,9% estavam com sobrepeso e 14,3% com obesidade, considerando o IMC

(kg/(m)2). A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio do software Nutwín,

mostrando que a ingestão de zinco dietético de 35,7% das participantes do estudo estava abaixo

da EAR. Em relação à ingestão de selênio, observou-se que 100% das pacientes consumiram

quantidades deste mineral acima da EAR. Na avaliação da concentração de zinco plasmático foi

demonstrado que 22,2%, 68,4% e 14,3% das crianças, adolescentes e adultas estavam

deficientes em zinco. A concentração de zinco eritrocitário apresentou-se deficiente em 66,7%

das crianças, 57,9% das adolescentes e 28,6% das adultas. Na avaliação da excreção urinária

de zinco observou-se que mais de 50% da população estudada estavam elimina~rO baixas

concentrações desse mineral. Em relação ao estado nutricional de selênio, 77,8% das crianças,

78,9% das adolescentes e 85,7% das adultas encontravam-se deficientes em selênio plasmático

e 55,6%, 52,6% e 57,1% das crianças, adolescentes e adultas, respectivamente, estavam

deficientes em selênio eritrocitário. O percentual de crianças, adolescentes e adultas com baixas

concentrações de selênio na urina foi de 100%, 94,7% e 100%, respectivamente. A

determinação da concentração de selênio nas unhas mostrou que 100% das crianças, 93,8%

das adolescentes e 66,7% das adultas se encontravam com valores reduzidos neste

compartimento. Os resultados da atividade da glutationa peroxidase se mostraram dentro dos

limites de normalidade nas três fases de desenvolvimento. Assim, pode se concluir que o estado

nutricional relativo ao zinco e ao selênio está deficiente para grande parte das pacientes, visto

que as concentrações desses micronutrientes encontram-se reduzidos para a maioria dos

parâmetros utilizados.

Palavras-chaves: síndrome de Turner, zinco, selênio, glutationa peroxidase, estado nutricional

v



PIRES, L.V. Assessment of nutritional status on the zinc and selenium of
patients with Turner syndrome in different stages of development. 2008. 109p.
Major's Thesis - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2008.

ABSTRACT

Studies relating to Turner Syndrome with the nutritional status on micronutrients, in

particular zinc and selenium are practically non-existent. This study aimed to assess the

nutritional status on zinc and selenium in this population, considering the different stages

of life. Anthropometric evaluation of the children showed that 55.6% were eutrophic and

44.4% with overweight, according to the rate of weight/height. The adolescents were

c1assified according to the percentile of BMI adjusted for age, where 73.7% were eutrophic

and 26.3% with overweight. Regarding the group of adults, 42.9% were overweight and

14.3% with obesity, according BMI (kg/m2
). The assessment of food consumption was

made through the software Nutwin, demonstrating that the intake of dietary zinc, 35.7% of

participants in the study were below the EAR. Regarding the intake of selenium, it was

observed that 100% of patients consumed quantities of this mineral above the EAR. In

assessing the plasma concentration of zinc has been shown that 22.2%, 68.4% e 14.3%

of children, adolescents and adults were deficient in zinco The concentrations of zinc in

erythrocyte were deficient 66.7% of children, 57.9% of adolescents and 28.6% of adults. In

assessing the urinary excretion of zinc observed that 55.6%,57.9% and 66.7% of children,

adolescents and adults, respectively, eliminate low concentrations of this mineral. The

nutritional status of selenium, 77.8% of children, 78.9% of adolescents and 85.7% of

adults were found deficient in plasmatic selenium and 55.6%, 52.6% and 57.1 % of

children, adolescents and adults, respectively, were deficient for selenium in erythrocyte.

The percentage of children, adolescents and adults with low concentrations of selenium in

urine was 100%, 94.7% and 100% respectively. The determination of the concentration of

selenium Nail showed that 100% of children, adolescents and 93.8% from 66.7% of adults

with values were reduced in this compartment. The results of the activity of glutathione

peroxidase were within the limits of normality in the three stages of development. Thus, it

can be concluded that the nutritional status on the zinc and selenium is deficient for most

patients, because the concentrations of these micronutrients, are reduced for most of the

parameters used.

Keywords: Turner syndrome, zinc, selenium, glutathione peroxidase, nutritional status
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1.0 INTRODUÇÃO

A síndrome de Turner é uma anomalia com fenótipo feminino e ocorre numa

proporção de 1:2500 a 1:5000 nascimentos vivos. Essa síndrome é decorrente da

presença de um cromossomo X e perda total ou parcial do segundo cromossomo

sexual (NIELSE e WOHLERT, 1991; L1PPE, 1996).

As anormalidades no cromossomo ocorrem antes e durante a divisão celular

e envolvem uma perda completa ou parcial do cromossomo sexual. Embora os

diferentes cariótipos que compreendem a síndrome de Turner produzam uma

variedade fenotípica, ainda não foi possível mapear qual a região do cromossomo X

ou Y responsável pelas diferentes características observadas na síndrome de Turner

(GIQUEL et aI., 1998; FERNÁNDEZ-GARCíA et aI., 2000; MONROY et aI., 2002).

Em aproximadamente 60% dos casos da síndrome de Turner, o cromossomo

X paternal está sem atividade durante a meiose (MARTHUR et aI., 1991). Foram

sugeridas algumas hipóteses para explicar as implicações fenotípicas da deficiência

de um dos cromossomos sexuais ou parte dele, como: a haploinsuficiência da

expressão do gene de ambos os cromossomos sexuais; a impressão que conduz

para a expressão de um só gene de um dos pais, e efeitos cromossômicos não

específicos (RANKE e SAENGER, 2001).

Desse modo, a grande extensão dos aspectos somáticos na síndrome de

Turner indica que um número de diferentes locais dos genes do cromossomo X, é

responsável por um fenótipo complexo (RANKE e SAENGER, 2001). As

características fenotípicas da síndrome de Turner são: baixa estatura (altura final

entre 142 e 147 cm) e a disgenesia gonadal, levando a amenorréia primária, atraso

no desenvolvimento puberal e esterilidade (L1PPE, 1996; HALL e GILCHRIST, 1990;

MASSA e VANDERSCHUEREN-LODEWEYCKX, 1991; PASQUINO et aI., 1997).

Podem ocorrer, ainda, algumas anomalias congênitas e adquiridas, como

cardiovasculares e renais, deficiência auditiva, hipertensão, doenças tireoideanas,

osteoporose e obesidade, entre outras (L1PPE, 1996).

A relação da síndrome de Turner e os minerais, em especial o selênio e o

zinco se devem às funções atribuídas a esses nutrientes como: propriedades

antioxidantes; participação na conversão de tiroxina (T4) em triiodotironina (T3);

proteção contra ação nociva dos metais pesados e xenobióticos; potencialização do

sistema imunológico, de forma a manter a integridade das células
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imunocompetentes; redução dos peróxidos orgânicos e inorgânicos formados por

reações originadas dos radicais livres na célula; regulação do metabolismo dos

hidroperóxidos que levam à síntese de leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas e

lipóxidos; modulação dos produtos oxidativos na respiração das células fagocitárias;

atuação no crescimento; na síntese protéica; na manutenção do apetite; do paladar;

na capacidade de cicatrização e na visão noturna (PRASAD, 1998; PRASAD, 1991;

VALEE e FALCHUK, 1993; PRASAD, 1983; GUTHRIE e PICCIANO, 1994).

Estudos mostram que o hipogonadismo, uma das alterações clínicas

presentes nessa síndrome, é uma das maiores manifestações da deficiência de

zinco em humanos. Na deficiência de zinco pode ocorre uma diminuição da

produção de gonadotropina pela pituitária, enfatizando a influência desse mineral na

regulação hormonal (KARACA et aI., 2007).

Especificamente, o eixo da glândula pituitária do fator de crescimento ligado a

insulina (IGF-1) e hormônio do crescimento (GH) respondem ao estado nutricional

relativo ao zinco no organismo. Tanto o aumento quanto a diminuição das

concentrações circulantes do GH são observados na deficiência de zinco, embora as

concentrações circulantes do IGF-1 são consistentemente descritas como

diminuídos nessa situação (McDONALD, 2000).

A falha no crescimento não é reversível pela manutenção dos níveis de GH e

IGF-1 quando administrados exogenamente, sugerindo que ocorre um defeito na

sinalização do hormônio. E a participação do zinco parece ser essencial para

indução de IGF-1 na proliferação celular, no local de regulação da ligação pós-receptor.

A reduzida disponibilidade de zinco pode afetar o sistema de sinalização da

membrana e os mensageiros intracelulares que coordenam a proliferação celular em

resposta ao IGF-1 (BROWNING et aI., 1998; McDONALD, 2000).

Também tem sido relatado que tanto o excesso quanto a deficiência de

selênio levam a uma piora do crescimento. Foi verificado que ratos tratados com

selenito de sódio na água de beber reduziu os níveis séricos de GH, de IGF-1 e da

proteína ligadora de IGF-1, 2 e 3, resultando em retardo no crescimento. O exato

mecanismo para tal efeito não foi completamente elucidado, mas a inibição da

secreção de GH poderia ser causada pelo acúmulo de selênio nas vesículas

secretórias. A retirada do excesso de selenito de sódio restaurou o crescimento e

normalizou os níveis do hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH),

porém, a produção de IGF-1 permaneceu diminuída. Além disso, os sinais de dano
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ao fígado também persistiram, incluindo elevados níveis de alanina aminotransferase

e redução de albumina (KOHRLE et aI., 2005; GRONBAEK et aI., 1995).

A deficiência de selênio também prejudica o crescimento em ratos e resulta

em aumento de T4 e diminuição de T3. A injeção de T3 restaurou os níveis de

hormônios da tireóide, mas não melhorou o crescimento, sugerindo que fatores

adicionais estão envolvidos no distúrbio de crescimento (THOMPSON, 1995).

Estudos relacionando a deficiência de selênio com a produção de auto-anticorpos

em pacientes com tireoidites autoimunes têm sido desenvolvidos em humanos. O

objetivo desses estudos é verificar se a suplementação com selênio pode modificar a

produção de auto-anticorpos nesses pacientes (BECKETT e ARTHUR, 2005).

De uma maneira geral, o selênio e o zinco possuem um importante papel na

fisiologia humana e suas funções estão bem descritas na proteção e na

diferenciação celular, bem como na homeostasia orgânica, prevenindo o organismo

de uma série de danos celulares (RAYMAN, 2000; MACCALL et aI., 2000).

Nesse sentido, avaliamos o estado nutricional relativo ao zinco e ao selênio

das portadoras da síndrome de Turner. A participação desses minerais nas

alterações metabólicas e nas doenças crônicas não transmissíveis já está bem

esclarecida na literatura. O que se sabe é que na síndrome de Turner existe um

risco aumentado para o desenvolvimento destas doenças. Portanto, o conhecimento

do estado nutricional dessa população em relação a estes minerais poderá auxiliar

no tratamento das alterações metabólicas inerentes a esta síndrome, bem como, ser

uma ligação na promoção e recuperação da saúde.
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Síndrome de Turner

Em 1938, Turner identificou uma síndrome composta de uma variedade de

anomalias congênitas, tais como: baixa estatura, atraso na maturidade sexual,

Iinfodema congênito, etc. (HONDA et aI., 2004).

A síndrome de Turner ocorre em aproximadamente 1:2500 crianças nascidas

vivas do sexo feminino, com uma prevalência estimada de 1,5 milhões de mulheres

com esta doença em todo o mundo (L1PPE, 1991). As taxas de mortalidade entre

mulheres com a síndrome de Turner são três vezes mais altas do que para as

mulheres da população em geral, com uma redução da expectativa de vida de

13 anos (PRICE et aI., 1986).

A elevada taxa de mortalidade em pacientes com essa síndrome é devida,

principalmente, a alta prevalência de doenças cardiovasculares (PRICE et aI., 1986;

GRAVHOLT et aI., 1998), embora o diagnóstico dessa síndrome seja realizado

geralmente durante a infância ou adolescência.

O cariótipo da síndrome de Turner é caracterizado por uma anomalia no

cromossomo sexual. Em 40 a 60% dos pacientes com esta síndrome, o cariótipo

anormal é uma monossoma 45,X, mas uma variedade de outras anomalias têm sido

encontradas incluindo o mosaicismo, defeito em Xp ou Xq, e isocromia no braço

longo do cromossomo X (L1PPE, 1991; SAENGER, 1996).

Foram sugeridas algumas hipóteses para explicar as implicações fenotípicas

da deficiência de um dos cromossomos sexuais ou parte dele, como: a

haploinsuficiência da expressão do gene de ambos os cromossomos sexuais; a

impressão que conduz para a expressão de um só gene de um dos pais, e efeitos

cromossômicos não específicos (RANKE SAENGER, 2001).

A grande extensão dos aspectos somáticos na síndrome de Turner indica que

um número de diferentes locais dos genes do cromossomo X são responsáveis por

um fenótipo complexo (RANKE e SAENGER, 2001).

O quadro clínico é evidenciado pela baixa estatura, infantilismo genital,

malformações e estigmas diversos (palato em ogiva, cúbito valgo, epicanto e outros).

Esses sinais estão associados também a diversas morbidades, que podem ser

devido às anomalias congênitas, às doenças associadas, à falta de tratamento ou ao

próprio tratamento e envelhecimento (L1PPE, 1996; GRAVHOLT et aI., 1998).
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Dentre as morbidades mais freqüentes estão: as doenças cardíacas, renais,

hipertensão, resistência à insulina, hipercolesterolemia, otite média, endorcardite e

doenças autoimunes, entre elas o hipotireoidismo, doença celíaca e o vitiligo

(L1PPE, 1996; RANKE, 1998).

2.1.1 Baixa estatura na Síndrome de Turner

Uma das características mais consistentes da síndrome de Turner é a

presença da baixa estatura. Inicia-se durante a fase do pré-natal e persiste depois

do nascimento, resultando em uma adulta com 20 em abaixo da média feminina do

grupo étnico correspondente (RANKE et ai., 1994).

A baixa estatura na síndrome de Turner pode ser explicada, pelo menos em

parte, pela haploinsuficiência de uma região cromossomal crítica (localizada na parte

distai do braço curto - Xp 22.2), na qual o gene SHOX (Homeobox de baixa

estatura) está localizado (braço curto - Xp 22.33). Esse gene pode também ter um

importante papel no desenvolvimento do esqueleto humano. O gene SHOX é

predominantemente expresso nos membros durante o desenvolvimento embrionário

humano, particularmente na região do cotovelo e joelho (RAO et ai., 1997,

CLEMENT-JONES et ai., 2000).

Os defeitos do esqueleto, devido a haploinsuficiência do gene SHOX,

incluem: antebraços curtos, cubitus valgus, palato arqueado alto, metacarpos curtos

e deformidade de Madelung (SHILLER et ai., 2000). Os pacientes com eliminação do

SHOX são classificados como síndrome de Turner, se essa eliminação for localizada

entre a junção proximal de XP 22.2 e Xp 22.3 (KOSHO et ai., 1999).

Outro gene que tem sido estudado em relação ao crescimento ligado ao

cromossomo X é o ZFX (Proteína "dedos" de zinco, ligado ao X). Zinn e

colaboradores sugerem que na região do Xp 11.1 a Xp 22 estão localizados genes

que também contribuem para o retardo no crescimento visto na síndrome de Turner

e que o fator de transcrição do ZFX é um provável gene candidato para tal efeito

(ZINN e ROSS, 2000).

2.1.2 Hormônio do crescimento, estrógeno, mineralização óssea e os nutrientes

A baixa estatura afeta aproximadamente 95% das mulheres e adolescentes

com a síndrome de Turner e o tratamento com GH humano tem sido recomendado

para as meninas que estão abaixo do quinto percentil na curva de crescimento
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(SAENGER et aI., 2001). Embora as adolescentes com síndrome de Turner não

sejam deficientes em GH, o tratamento com esse hormônio está sendo largamente

utilizado para aumentar a estatura final (DAVENPORT et aI., 2002).

Fisiologicamente, a glândula pituitária contém uma alta concentração de zinco

quando comparada a outros órgãos, e esse elemento traço melhora a função do GH.

Como a glândula pituitária é uma fonte de GH, um regulador endócrino primário do

crescimento somático, diversos estudos investigam o papel desse hormônio na

inibição do crescimento devido a deficiência de zinco (MACDONALD, 2000).

Em um estudo conduzido em ratos, foi verificado que a deficiência de zinco

causou alteração na produção de GH pela pituitária e também redução das

concentrações circulantes desse hormônio (ROTH e KIRCHGESSNER, 1997). A

molécula do hormônio de crescimento contém um sítio de ligação com o zinco, que é

estrutural e funcionalmente importante. Concentrações de zinco mais altas do que

um micromolar, promovem a formação de um dímero de hormônio de crescimento,

estes por sua vez, são menos susceptíveis à degradação. Esse hormônio, quando

na forma de dímeros, possui baixa afinidade por receptores de GH. Dessa forma, a

presença de altas concentrações de zinco em secreções da pituitária pode prevenir

a associação do GH com os receptores proximais das células desta mesma

glândula. Isto poderia ser necessário para assegurar que o GH alcance os

receptores periféricos (MACDONALD, 2000).

O GH também é conhecido por aumentar o turnouver do osso, mas ainda

precisa ser determinado se o aumento no turnouver causaria aumento na densidade

mineral em crianças na fase de crescimento. Embora esteja bem estabelecido que o

GH promova crescimento ósseo longitudinal, o efeito do GH sobre a densidade

mineral ainda não está bem claro (SAS et ai., 2001; CARRASCOA et aI., 2000;

BAKALOV et aI., 2004). O efeito do GH sobre o metabolismo ósseo em pacientes

com síndrome de Turner tem sido principalmente estudado no osso cortical e poucos

estudos têm mostrado o efeito desse hormônio sobre o osso trabecular no período

prépuberal (ARI et aI., 2006).

8eckett e colaboradores (1999) verificaram que adolescentes com síndrome

de Turner que utilizavam GH em associação com o estrógeno, tiveram uma melhora

na absorção, deposição e reabsorção de cálcio. Ao contrário desses resultados, o

aumento da deposição de cálcio não foi verificado quando foi administrado o

estrógeno isoladamente, o que sugere que a combinação de GH e estrógeno em



7

baixas doses podem ser benéficos no aumento da retenção de cálcio em

adolescentes com síndrome de Turner.

O selênio também está relacionado com os níveis séricos de GH. Tanto o

excesso quanto a deficiência de selênio levam a uma retardo do crescimento,

conforme verificado por Kohrle et ai. (2005) e Gronbaek et ai. (1995).

A maioria das adolescentes com síndrome de Turner necessita de estrógeno

exógeno para induzir e manter o desenvolvimento sexual e o ciclo menstrual normal,

além de atingir um ótimo desenvolvimento esquelético e a mineralização óssea

(SAENGER et ai., 2004).

2.1.3 Alterações metabólicas da Síndrome de Turner e os nutrientes

Osteoporose

Foi postulado que a síndrome de Turner está associada com um defeito

primário na formação óssea, o qual pode explicar a baixa estatura e a alta incidência

de osteoporose em mulheres com esta síndrome. O risco de fraturas em locais

específicos está aumentado em duas a três vezes na síndrome de Turner

(ROSS et aI., 1991; DAVIES et aI., 1995; BECHTOLD et ai., 2001; SAS et ai.,

2001; GRAVHOLT etal., 2002).

Nos últimos anos, tem-se verificado o impacto da terapia com o GH na

densidade mineral óssea. Estudos sugerem uma melhoria, outros não demonstraram

nenhum efeito e outros sugeriram uma diminuição na densidade mineral óssea

relacionada ao tratamento com o GH (SAS et aI., 2001; CARRASCOSA et ai., 2000).

Outro ponto importante na terapia com hormônios, diz respeito ao inicio da

reposição de estrógeno aos 16 anos de idade, o qual está associado com uma taxa

de densidade mineral óssea normal (BAKALOV et ai., 2003). A interrupção desse

tratamento está associada com uma perda rápida do osso trabecular, resultando em

fraturas espontâneas e diminuição da taxa de crescimento em mulheres jovens com

esta síndrome (JOBE et ai., 2000; HANTON, 2003). Muitos defeitos no

desenvolvimento do esqueleto observados na síndrome de Turner são atribuídos a

haploinsuficiência do gene SHOX, que poderia estar envolvida na osteopenia cortical

(RAO et ai., 1997; ROSS et ai., 2001).

A matriz orgânica do osso é composta principalmente de proteína e cálcio, o

que indica a importância desses nutrientes para a saúde óssea. Existe uma

correlação positiva entre o conteúdo de zinco no osso e a força do osso, sugerindo
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que esse mineral pode desempenhar um papel na diferenciação dos osteoclastos e

promover a atividade dos osteoblastos que agem na formação do osso

(MIR et aI., 2007).

A participação dos elementos traço para o desenvolvimento e a manutenção

do esqueleto está relacionada à função catalítica na síntese da matriz orgânica do

osso. O zinco atua, ainda, regulando a secreção de calcitonina da glândula tireóide,

que tem uma influência sobre o osso, e pode modular o efeito hormonal na

calcificação e formação do tecido ósseo (MIR et aI., 2007; YAMAGUCHI, 1998).

Estudos conduzidos em mulheres verificaram que a baixa ingestão alimentar de

zinco está associado a uma reduzida massa óssea nessa população.

A deficiência de selênio tem sido relacionada ao desenvolvimento de

osteopenia e piora do metabolismo ósseo, retardo no crescimento e redução dos

níveis de GH e de IGF-1, em estudos conduzidos com ratos. A atividade das

deiodinases na glândula pituitária pode ser uma razão para esses achados. O

comprometimento da função dos osteoblastos e reduzida sensibilidade ao

paratohormônio (PTH) elou 1,25 dihidroxicolecalciferol (1,25-(OHh 03) foram

observados (GOUVEIA et aI., 2004; VAN DER GEYTEN et aI., 1999;

WYATT et aI., 1998).

Doença autoimune da tireóide

A síndrome de Turner está associada com doenças auto-imunes da tireóide, e

sua incidência aumenta com a idade. Aproximadamente metade da população adulta

com esta síndrome apresenta teste positivo para anticorpos autoimunes e 25 a 30% são

hipotireoideanas, comparados com 1,5% da população em geral (SYLVEN et aI.,

1991; IVARSSON et aI., 1997).

Os elementos traço selênio, iodo, ferro, zinco, cálcio e magnésio, estão

envolvidos na homeostase do hormônio da tireóide. Atualmente, os dois minerais de

grande interesse nas alterações da glândula da tireóide são o selênio e iodo. O iodo,

por ser um dos produtos do processo de redução da deiodinação local do hormônio

da tireóide. O selênio por ser componente das iodotironinas desiodases tipo I, 11 e 111

responsáveis pela conversão de T4 em T3 e formação de T3 reverso e diiodotironina

(T2). Outro mineral importante nesse processo é o ferro presente em hemoproteínas,

que está envolvido na degradação oxidativa da não deiodinação pela c1ivagem do

anel do difenil-éter (KOHRLE, 1999; LEONARO e KOHRLE, 1999).
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A eficiência da síntese dos hormônios tireoideanos pela glândula da tireóide

necessita de uma ingestão adequada de iodo, selênio, ferro e cálcio. Do mesmo

modo, a ação do hormônio da tireóide é mediada pelas proteínas "dedos" de zinco

dos receptores nucleares de T3 (BASSETT et aI., 2003).

O hormônio da tireóide tem um papel regulatório na expressão de enzimas

hepáticas e na função neutrófila. A completa atividade dos hormônios da tireóide é

dependente da deiodinação de T4 a T3, sendo esta reação catalisada pela

iodotironina 5'-deiodinase tipo I. Estudos estão sendo realizados para mostrar o

efetivo papel do selênio no metabolismo do hormônio da tireóide. Assim, a

homeostase do hormônio da tireóide pode ser alterada tanto pela presença da

deficiência grave quanto pelo excesso desse elemento traço no organismo

(PAPP et aI., 2007).

Estudos relacionando a deficiência de selênio, função imune alterada e

inflamação têm sido desenvolvidas em humanos para verificar se a suplementação

com selênio pode modificar a produção de auto-anticorpos em pacientes com

tireoidites autoimunes crônicas (BECKETT e ARTHUR, 2005). Em um estudo duplo

cego, randomizado, placebo-controlado, usando uma suplementação de selênio na

concentração de 200l-lg/dia por meio de selenito produziu uma redução significativa

na concentração de anticorpos da peroxidase tiroidiana (TPO), e em alguns

pacientes mostrou uma melhora da ecogenicidade da tireóide (GARTNER e

GASNIER, 2003). Porém, nenhum efeito significativo nas concentrações de

anticorpos tireoglobulinas, hormônio tireoestimulante (TSH) e hormônios da tireóide

foram observados. O mecanismo pelo qual o selênio exerce efeito na produção de

TPO poderia ser explicado pela habilidade das altas doses de selênio em modificar a

resposta imune e inflamatória (MCKENZIE et aI., 2002).

O risco aumentado para o desenvolvimento de doença auto-imune da tireóide

em portadoras da síndrome de Turner pode estar relacionado à presença de

isocromossomos X em seu cariótipo. ELSHEIKH e colaboradores (2001) avaliaram a

influência do cariótipo no desenvolvimento da tireoidite auto-imune (tireoidite de

Hashimoto) em adultas com síndrome de Turner e não confirmaram tal afirmação.

Diabetes mellitus, homeostase da glicose e resistência à insulina

Na síndrome de Turner, diversas anormalidades no metabolismo da glicose

estão presentes: intolerância a glicose, hiperinsulinemia e diminuição da
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sensibilidade à insulina (NIELSEN e WOHLERT, 1991; HOLL et aI., 1994;

GRAVHOLT et aI., 1998). Cerca de 50% das adultas com essa síndrome têm uma

resposta alterada ao teste de intolerância à glicose. Esta intolerância melhora com o

tratamento, utilizando hormônios sexuais ao longo do tempo, devendo ocorrer, em

parte, devido aos efeitos destes esteróides no desempenho físico, composição

corporal, eixo GH-IGF e pressão arterial (GRAVHOLT et aI., 2000).

A presença da doença diabetes mellitus, tem sido relatada ser 2 a 4 vezes

mais comum em mulheres com síndrome de Turner e, em princípio, manifesta-se

mais cedo do que na população em geral (KERDANET et aI., 1994).

Pesquisas clínicas têm evidenciado que o desbalanço de elementos traço

pode causar uma piora do quadro clínico de pacientes diabéticos, principalmente no

metabolismo da glicose e insulina (ZARGAR et aI., 1998; SINGH et aI., 1998)

A concentração de selênio corpóreo com diabetes mellitus está associada

com a função desse mineral no controle da produção de radicais livres e também na

prevenção da intolerância a glicose e suas complicações nesta doença. Estudos in

vitro em adipócitos demonstram um efeito do selênio na ligação da insulina

(translocação dos transportadores de glicose pela membrana plasmática). Este

efeito parece ser mediado através da fosforilação de resíduos tirosil em proteínas

celulares e ribossômicas envolvidas no receptor de insulina. Assim, o estado

nutricional adequado relativo ao selênio é importante nos pacientes com diabetes

mel/itus (BATTELL et aI., 1998)

Estudos realizados com zinco e diabetes mel/itus revelam uma distribuição

anormal desse mineral nos pacientes diabéticos. A relação desse mineral com o

diabetes mel/itus, baseia-se nas inúmeras funções orgânicas exercidas pelo zinco no

metabolismo orgânico (PEDROZA e COZZOLlNO, 1998). O diabetes pode

comprometer o crescimento, a maturação sexual, a cicatrização de feridas,

capacidade visual e a função imunológica. Algumas pesquisas apontam o efeito da

deficiência de zinco sobre a intolerância à glicose e a sua influência na sensibilidade

à insulina, e como um modulador da ação deste hormônio (ARGUILLA et aI., 1978).

O zinco possui, ainda, outro papel de destaque na proteção de grupos sulfidril

contra oxidação, inibindo a produção de espécies reativas de oxigênio por metais de

transição pró-oxidantes. Essa ação se dá possivelmente pela competição com o

ferro e cobre nos sítios de ligação nas membranas celulares de algumas proteínas

(BETTGER e O'DELL, 1993). Este mecanismo explica a ação benéfica do zinco na
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redução do risco e/ou retardo no surgimento das complicações do diabetes mel/itus

em longo prazo (SENA et aI., 2003).

Doenças cardiovasculares e dislipidemias

Anormalidades cardíacas congênitas, particularmente no lado esquerdo do

coração, são usualmente diagnosticadas na fase inicial da vida, e outras

manifestações como dissecção aórtica e doenças isquêmicas geralmente se

desenvolvem mais tardiamente (PRICE et aI., 1986).

Em um estudo conduzido com 179 mulheres portadoras da síndrome de

Turner, foram avaliados dados clínicos e teste de ecocardiografia, os resultados

mostraram que 26% das pacientes avaliadas tinham malformação cardiovascular,

10% estreitamento acentuado da aorta e 18% doença na válvula aórtica (OSTBERG

e CONWAY, 2003).

A hipertensão é três vezes mais comum em pacientes com esta síndrome

quando comparadas à população em geral (GRAVHOLT et aI., 1998). Elsheikh e

colaboradores (2002) relataram hipertensão secundária à doença renal ou ao

estreitamento da aorta em 20% das pacientes com a síndrome de Turner. A doença

renovascular em pequenos vasos tem sido proposta como uma possível explicação,

devido à elevação na atividade da renina, que pode ser observada antes do inicio da

terapia com estrogênio.

É oportuno enfatizar que a doença coronariana isquêmica é duas vezes mais

comum em pacientes adultas com síndrome de Turner do que na população em

geral. Os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença nestas pacientes

são hipertensão, resistência à insulina, dislipidemias e deficiência estrogênica

(GRAVHOLT et aI., 1998).

Associados a isso, foram demonstrados níveis aumentados de colesterol

entre adolescentes com a síndrome de Turner sem qualquer tratamento hormonal

prévio (ROSS et aI., 1995).

Anormalidades renais

As desordens renais na síndrome de Turner são geralmente categorizadas

como congênitas e renovascular. A incidência de anormalidades congênitas é nove

vezes mais elevada nessas pacientes (GRAVHOLT et aI., 1998). As seqüelas das
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anormalidades renais aumentam o risco de pielonefrite e obstrução pelve-uterina, as

quais resultam em falha crônica do sistema renal (HELLSTROM et aI., 1989).

Desordens gastrintestinais

Grande variedade de problemas gastrintestinais afetam mulheres com a

síndrome de Turner, incluindo a doença inflamatória intestinal, disfunção hepática,

carcinoma do colón e possivelmente, a doença celíaca. Estima-se que a doença

inflamatória intestinal é 2 a 3 vezes mais comum nessas pacientes do que na

população em geral (KNUDTZON et aI., 1988).

A disfunção hepática é inicialmente manifestada como uma desordem nas

enzimas hepáticas, incluindo elevados níveis das transaminases, fosfatase alcalina e

particularmente, a y-glutamil transferase, embora não tenha sido demonstrada

associação com o cariótipo, índice de massa corpórea e marcadores imunes

(ALBAREDA et aI., 1999).

2.2 Zinco

2.2.1 Aspectos gerais

O zinco tem um importante papel na nutrição humana, e cada vez mais, tem

se estudado esse mineral quanto aos seus aspectos bioquímicos, imunológicos e

clínicos. A importância do zinco foi demonstrada com a descoberta de processos

metabólicos envolvendo esse mineral em diversas atividades enzimáticas, pois esse

elemento é componente essencial para mais de 300 enzimas e estabilizador de

estruturas moleculares de constituintes citoplasmáticos (McCALL et aI., 2000).

Também participa da síntese e da degradação de carboidratos, lipídios, proteínas e

ácidos nucléicos (MACDONALD, 2000).

Existem ainda evidências de que o zinco também desempenha função

primordial na transcrição de polinucleotídios e, conseqüentemente, na regulação da

expressão gênica (MACNONALD, 2000).

O teor de zinco difere entre os alimentos, variando de 0,002mg/100g de clara

de ovo, 1mg/1 OOg de frango até 75mg/100g de ostras. As melhores fontes de zinco

alimentar são os mariscos, ostras, carnes vermelhas, fígado, miúdos e ovos. Nozes

e leguminosas são fontes relativamente boas de zinco (KING e KEEN, 1994;

SANDSTROM, 1997).
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2.2.2 Aspectos Fisiológicos

A quantidade de zinco absorvida pelo trato gastrintestinal é regulada por

mecanismos homeostáticos, que regulam sua captação celular, distribuição entre os

compartimentos intracelulares e macromoléculas, bem como sua excreção pelos rins

e pele (KING et aI., 2000).

A absorção do zinco inicia-se no estômago, pois durante a digestão ocorre

degradação das moléculas orgânicas e, provavelmente, dissociação dos sais

inorgânicos liberando o zinco do composto original. Porém, a quantidade desse

mineral absorvida neste local é mínima. A absorção do zinco ocorre

predominantemente no duodeno (KING et aI., 2000).

A captação do zinco pela superfície da borda em escova do enterócito ocorre

por meio de dois mecanismos de transporte: processo mediado por carreadores e

por difusão simples. O primeiro mecanismo será utilizado em situações de baixa

concentração de zinco na dieta, enquanto que o segundo mecanismo será utilizado

quando a concentração desse mineral na dieta estiver elevada (COUSINS e

HEMPE, 1990).

É importante mencionar que vários fatores da dieta já foram identificados

como promotores ou antagonistas potenciais da absorção de zinco (SANDSTROM e

LONNERDAL, 1989). A presença de substâncias orgânicas solúveis de baixo peso

molecular, como os aminoácidos (principalmente a histidina e cisteína) e ácidos

orgânicos podem agir como ligantes, unindo o zinco e facilitando sua absorção.

Entretanto, substâncias como taninos, polifenóis, oxalatos e fitatos podem reduzir a

absorção desse mineral, prejudicando sua biodisponibilidade. Outros minerais com

propriedades físico-químicas semelhantes, como o ferro, cobre e cádmio, quando

presentes em excesso, podem diminuir a entrada de zinco na célula, seu transporte

intestinal e, portanto, sua absorção (COUSINS, 1996).

Após a captação e liberação da célula intestinal pela membrana basolateral

por meio dos transportadores, o zinco passa para os capilares mesentéricos, onde é

transportado pela albumina no sangue portal e captado pelo fígado, sendo

posteriormente distribuído para outros tecidos ligado à albumina (57%), à a-2

macroglobulina (40%) e alguns aminoácidos (3%), especialmente à cisteína e

histidina. A excreção de zinco ocorre primariamente pelo trato gastrointestinal

(COUSINS e HEMPE, 1990) (Figura 01).
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Figura 01. Esquema representativo dos mecanismos de digestão, absorção,
aproveitamento por tecidos periféricos e excreção do zinco proveniente da dieta
(Adaptado de HENRIQUES et aI., 2003).

o conteúdo total de zinco no organismo varia de 1 a 2g, sendo que 80% deste é

encontrado no músculo esquelético e osso. Esse mineral é também encontrado no

intestino, fígado, baço, rins, pele, cabelo, saliva e em outros tecidos, fluídos e

secreções do organismo. No sangue, cerca de 80% do zinco é encontrado nos

eritrócitos, 16% no plasma ligado principalmente à albumina (70%) e a-2

macroglobulina. A circulação representa a menor parte do total de zinco do organismo

e o turnover plasmático é o mais elevado (GIBSON, 1990; VALEE & FALCHUK, 1993;

SANDSTROM,1997).

OS valores normais de zinco no organismo apresentam-se no quadro abaixo:
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Quadro 01. Valores de referência da concentração de zinco no plasma, eritrócito e
_...._, _____0_- __ o •• __ •••• "'. __ •• __ •••• ,._ '--' - _._--- '" .--- .

Compartimento Concentração normal de zinco

Plasma* 75-110 /-lg/dL

Eritrócito** 40-44 /-lgZn/g Hb

Urina** 30o-BOO /-lgZn/24h

* GUTHRIE e PICCIANO (1994); ** GIBSON (1990);

A concentração de zinco nos eritrócitos não reflete mudanças recentes nos

níveis de zinco de um indivíduo e é um parâmetro de estado nutricional relativo ao

zinco de tempo mais longo. ° conteúdo de zinco nestas células é expresso em

microgramas por grama de hemoglobina (GIBSON, 1990).

Diversas funções do zinco no organismo humano têm sido descritas, como na

manutenção do apetite, do paladar, da capacidade de cicatrização e na visão

noturna. Alguns estudos mostram a necessidade desse mineral para a imunidade

mediada por células, proteção antioxidante e a estabilização de membranas

(PRASAD, 1983; PRASAD, 1991; VALEE e FALCHUK, 1993; GUTHRIE e

PICCIANO, 1994; PRASAD, 1996).

Segundo Cousins (2006), o zinco presente na dieta pode influenciar a expressão

gênica por meio de ligação com fatores de transcrição, por exemplo, o MTF-1,

influenciando na expressão de transportadores de zinco, como o MT e o ZnT1.

2.2.3 Recomendação de zinco

Devido o zinco participar de muitas enzimas e atuar como componente regulador

da expressão da informação genética, dentre outras funções importantes, a ingestão

recomendada pelo Institute of Medicine/Food and Nutrition Board (2000) é de 11

rng/dia e 8 mg/dia, para homens e mulheres, respectivamente. Embora não haja

evidências de efeitos adversos pela ingestão de zinco via alimentação, a definição

do nível máximo de ingestão tolerável (UL) considerou o consumo de zinco total,

incluindo alimentos, água e suplementos.
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A deficiência moderada de zinco está sendo cada vez mais detectada,

principalmente nos países em desenvolvimento, onde estudos bem delineados têm

mostrado a importância clínica deste estado de deficiência com o aparecimento de

retardo no crescimento, diarréia, pneumonia, malária e prejuízo no desenvolvimento

cerebral (HAMBIDGE, 2000).

2.2.5 Parâmetros de avaliação do estado nutricional relativo ao zinco

A avaliação do estado nutricional em relação ao zinco compreende medidas

do consumo alimentar, concentrações de zinco plasmático, eritrocitário, urinário e

parâmetros funcionais, como a análise da atividade de metaloenzimas: anidrase

carbônica, fosfatase alcalina e carboxipeptidases. Apesar da existência de vários

parâmetros biológicos, ainda existem muitas dificuldades para determinação do

estado nutricional dos indivíduos em relação a esse mineral, pois os parâmetros

bioquímicos sensíveis para avaliar tal situação não são suficientemente validados

para permitir seu uso como um critério de diagnóstico em pesquisas epidemiológicas

(SANDSTROM, 2001).

A concentração de zinco no plasma é o índice mais utilizado para avaliar o

estado nutricional relativo a este mineral. Entretanto, este índice é influenciado tanto

pelo estado fisiológico quanto patológico (GIBSON, 1990; PERETZ et aI., 1991).

Segundo Whitaker (1998), a concentração plasmática/sérica de zinco não é um bom

parâmetro para avaliar o estado nutricional relativo a este mineral, pois a redução da

concentração de zinco no plasma ou no soro pode refletir uma redistribuição do

zinco pelo organismo e não uma inibição na absorção deste.

A quantidade de zinco no eritrócito reflete alterações a médio e longo prazo

nos estoques desse mineral no organismo, isso devido à meia vida destas células

serem de 120 dias (HINKS, 1983).

A concentração de zinco na urina é um parâmetro que não reflete variações

da ingestão de zinco do dia-a-dia. Quando a ingestão de zinco é diminuída de forma

crônica, a eliminação desse mineral pela urina também é reduzida, aparentemente

como parte da regulação homeostática do conteúdo de zinco corpóreo

(SANDSTROM,2001).
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2.3 Selênio

2.3.1 Aspectos gerais:

A denominação do elemento-traço selênio vem do grego selene, que significa

lua (FOX e FAIRWEATHER, 1999). A sua descoberta ocorreu em 1917 pelo químico

sueco Jons Jakob Berzelius, que o identificou durante uma fase de oxidação do

ácido sulfúrico, enquanto pesquisava agentes tóxicos. Schwartz e Foltz em 1957

descobriram a essencialidade do selênio para mamíferos (REILLY, 1996; KORLE, 1999;

ALARCON-NAVARRO e MARTINEZ, 2000). Mas a sua importância na nutrição

humana somente foi reconhecida em 1979, quando cientistas chineses descobriram

uma cardiopatia diagnosticada como doença de Keshan, em uma área da China

deficitária em selênio (REILLY, 1996; SHILLS et aI., 1999; ALFTAN et aI., 2000; ESTADOS

UNIDOS - IOM/FNB, 2001).

O selênio está amplamente distribuído na crosta terrestre, em pequenas ou

grandes concentrações, que variam de 0,1I-1g/g em algumas áreas até 1l-1g/g em

outras. As características geológicas de cada região influenciam fortemente as

concentrações de Se e a predominância química do elemento presente nas rochas

ou solos (REILLY, 1996; OLDFIEL, 1999). Além da quantidade deste, é importante

também considerar as características físico-químicas do solo, que influenciam na

biodisponibilidade do selênio para plantas e animais. Na natureza ele se encontra

nos estados de oxidação O, +2, +4, +6. Em geral, nos solos ácidos, o selênio se

apresenta nas formas de selênio elementar (zero), selenido (+2) e selenito (+4), que

são menos solúveis e assimiláveis; ao passo que terras alcalinas têm mais selenato

(+6), mais solúvel e assimilável pelas plantas e pelos animais (ORTUNO et aI., 1997;

FOX e FAIRWEATHER, 1999).

2.3.2 Fontes de selênio:

A obtenção de selênio pelo homem pode ser através dos alimentos, dos

suplementos, da água e do ar. Porém, a principal fonte de selênio é provinda dos

alimentos (FÁVARO et aI., 2000; BAYOUMY-EL, 2001). A quantidade deste mineral

nos alimentos, água e ar refletem a concentração de selênio no solo, portanto, pode

ser muito heterogênea em um mesmo tipo de alimento, considerando a área onde o

alimento foi produzido ou cultivado (FINLEY et aI., 1996; AMOUROUX et aI., 2001).

As melhores fontes alimentares de selênio são de origem animal, como

carnes em geral, que possuem concentrações deste mineral variando entre 0,2I-1g/g a
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0,61-'9/g. Em produtos marinhos têm-se observado concentrações de selênio de até

0,87I-'g/g. São também boas fontes de selênio: o alho, cogumelo, feijão, trigo e

subprodutos (pão e farinha de trigo). A castanha-do-brasil é uma das melhores

fontes alimentares de selênio, apresenta concentração desse mineral, variando de

15,3 a 29,61-'9/g podendo chegar até 401-'9/g (GONZAGA, 2002). Na maioria dos

alimentos de origem vegetal as concentrações de selênio variam de 0,10 a 0,661-'9/g

e os produtos lácteos apresentam um baixo conteúdo (MARTI et aI., 1987).

A concentração protéica do alimento é outro aspecto a considerar, pois os

alimentos protéicos incorporam melhor o selênio, principalmente os que possuem

uma maior concentração dos aminoácidos que contém enxofre (metionina e cisteína)

(BURK, 1998).

2.3.3 Recomendações de selênio:

Com a descoberta da doença de Keshan foi possível o uso de dados

epidemiológicos para estabelecer a recomendação basal de selênio. Em estudos

realizados na China, observou-se que a doença não existia quando os níveis de

ingestão de um indivíduo adulto de 60kg era igualou maior a 19,1 I-'g/dia. Este valor

médio seria o menor valor associado com a ausência dos sinais clínicos da

deficiência deste nutriente. A partir daí foi razoável considerar esse critério como

indicador da ingestão média mínima da população, da mesma forma que a

recomendação para manter a concentração basal de selênio no sangue. Os dados

utilizados para obter as recomendações normativas de selênio foram tomados da

relação entre atividade da glutationa peroxidase no plasma e a ingestão desse

mineral pelo homem adulto (SHILS et aI., 1999).

O Institute of Medicine (10M) por meio do Food and Nutrition Board (FNB),

estimou as recomendações relativas ao selênio para evitar deficiência e toxicidade

na população. Devido o selênio incorporar-se às proteínas e exercer funções vitais

(HOLBEN e SMITH, 1999), o 10M determinou as necessidades de selênio com base

no parâmetro da concentração de selenoproteínas plasmáticas. Para tanto, as

concentrações de glutationa peroxidase otimizadas foram utilizadas como indicador

para o cálculo da Necessidade Média Estimada (EAR) e Ingestão Dietética

Recomendada (ROA), com base em resultados de trabalhos de pesquisas com

intervenção. A partir da média dos valores encontrados nesses estudos, foi possível
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estabelecer a EAR e a RDA (Quadro 03). Esta última, definida como EAR mais 2

desvios padrões, resultando na seguinte equação: RDA=1 ,22 x EAR (IOF/FNB, 2001).

Quadro 03. DRls relativas ao selênio em IJg/dia para crianças, adolescentes e
adultas. de acordo com o Institute of Medicine/Food and Nutrition 80ard. 2000

Recomendação de Selênio (lJg/dia )

ingestão de referência

DRls
1-3 anos 4-8 anos 9-13 anos 14-18 > 19 anos

anos

EAR 17,0 23,0 35,0 45,0 45,0

RDA 20,0 30,0 40,0 55,0 55,0

UL 90,0 150,0 280,0 400,0 400,0

EAR - necessidade média estimada: valor de ingestão diária de um nutriente que, estima-se, supre a
necessidade de metade dos individuos saudáveis de um determinado grupo do mesmo gênero e
estágio de vida;
RDA - ingestão dietética recomendada: é o nível de ingestão dietética diária suficiente para atender
às necessidades de um determinado nutriente de praticamente todos (97 a 98%) os individuos
saudáveis de um determinado grupo do mesmo gênero e estágio de vida;
UL - nível máximo de ingestão tolerável: é o valor mais alto da ingestão diária continuada de um
nutriente que aparentemente não oferece risco de efeito adverso à saúde para todos os indivíduos de
um mesmo estágio de vida ou gênero.

2.3.4 Aspectos fisiológicos do selênio:

Os compostos de selênio são geralmente muito bem absorvidos pelo ser humano,

todavia essa absorção não parece estar sob controle homeostático (SHILS et ai., 1999).

Existem, ainda, fatores que facilitam a absorção de selênio, como: presença de

proteínas (metionina e cisteína), vitaminas E, A e C em altas doses, e também

outros antioxidantes. Por outro lado, altas doses de enxofre, metais pesados

(mercúrio, arsênio e cádmio) e deficiência nutricional de vitamina 81, 86 , E, inibem

sua absorção (FAIRWEATHER-TAIT, 1997).

A absorção de selênio na forma inorgânica de selenato (SeOl-) ou Se (VI) é

quase completa, em torno de 90% e depende de um gradiente de Na+K+ e ATPase,

sendo comumente absorvido junto com o sulfato, porém uma significante fração é

perdida na urina antes que esta possa ser incorporada aos tecidos (SUNDE, 1997;

SHILS et ai., 1999). A outra forma inorgânica disponível é o selenito (Se032,) ou Se (IV),

que possui uma absorção mais variável, entretanto, maior que 50%, provavelmente

relacionada às interações com outras substâncias no lúmen intestinal. Sua absorção
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ocorre principalmente no duodeno por difusão simples, sendo mais bem retido, uma

vez absorvido, do que o selenato (FAIRWEATHER-TAIT, 1997; FOX e

FAIRWEATHER, 1999; SHILS et aI., 1999). Embora o selenato e o selenito não

sejam os principais constituintes dietéticos, eles são comumente utilizados na

fortificação de alimentos, bem como em suplementos de selênio (ESTADOS

UNIDOS-IOM/FNB,2001).

Em relação à absorção de selênio na forma orgânica, foi observado que a

selenometionina é absorvida em torno de 95-98% no intestino delgado, sendo

mediada por um transporte duplo ativo de sódio e aminoácidos neutros

(FAIRWEATHER-TAIT,1997).

O selênio é armazenado no corpo humano em dois compartimentos. No

primeiro, o selênio é estocado na forma de selenometionina, sobretudo em

músculos, eritrócitos, pâncreas, fígado, rins, estômago, cérebro, pele e mucosa

gastrintestinal e depende da ingestão dietética de selênio na forma de

selenometionina. Esta se torna disponível para ser metabolizada, conforme o

tumover protéico da metionina, independente da necessidade de selênio pelo

organismo (SUNDE, 1997; ESTADOS UNIDOS-IOM/FNB, 2001).

No segundo compartimento, o selênio é armazenado no fígado, na forma de

glutationa peroxidase (GSHPx - 1). Quando a dieta torna-se deficiente em selênio e

limita a síntese de outras selenoproteínas ocorre uma redução na concentração de

mRNA e, conseqüentemente, comprometimento na síntese da glutationa peroxidase

(SUNDE, 1997; ESTADOS UNIDOS-IOM/FNB, 2001).

A ingestão dos compostos selenito, selenato e selenocisteína seguem outra

via, sendo aparentemente catabolizados até a forma de selenido. Este último, por

sua vez, pode ser novamente metabolizado a selenofosfato, que é o precursor da

selenocisteína e de outras selenoproteínas (HOLBEN e SMITH, 1999). O

metabolismo de selênio pode ser observado na figura abaixo:
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Figura 02. Esquema do metabolismo de selênio em mamíferos (Adaptado de PAPP
et aI., 2007).

o mecanismo que regula a produção de metabólitos da excreção é estudado por

vários pesquisadores, onde a excreção tem mostrado ser responsável pela

manutenção da homeostase de selênio em animais, porém ainda não totalmente

elucidado (REILLY, 1996; ESTADOS UNIDOS-IOM/FNB, 2001).

2.3.5 Funções do selênio:

A função fisiológica mais importante do selênio é a sua participação nos

processos do sistema de defesa antioxidante. Esse mecanismo se dá pela ação das

diferentes glutationas peroxidases, que agem na proteção celular contra os danos

provocados pelos radicais livres, juntamente com um complexo sistema antioxidante

que envolve outras substâncias contra a promoção excessiva dos radicais livres.

Essas enzimas são dependentes de selênio e atualmente são conhecidas sete delas

(PAPP, et aI., 2007). Os membros da família de GPx incluem: GPx citosólica

(cGPxlGPX1), a GPx especifica gastrointestinal (GI-GPxlGPx2), a GPx encontrada

no plasma (pGPxlGPx3), a GPx fosfolipídio hidroperóxido (PHGPxlGPx4) e a GPx6
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que foi recentemente descoberta e está localizada no epitélio olfatório e tecidos

embrionários. Outras variantes da GPx que contém cisteína ao invés de

selenocisteína, incluem a GPx5 com expressão restrita no epidídimo e a GPx fosfolipídio

hidroperóxido sem a selenocisteína, nomeada de NPGPx/GPx7 (PAPP et aI., 2007;

KRYUKOV et aI., 2003; UTOMO et aI., 2004). Essas enzimas diferem em seus tecidos de

distribuição e nos substratos específicos para degradação (BRIGELlUS-FLOHE, 2006;

ARTHUR, 2000).

A glutationa peroxidase citosólica foi a primeira enzima dependente de selênio

encontrada. Ela existe em todas as células e tem como função catalizar ou reduzir

uma grande quantidade de peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos orgânicos livres,

transformando-os em água e álcool, respectivamente, inclusive aqueles oriundos de

cadeias de ácidos graxos do metabolismo das fosfolipases. Apesar da glutationa

peroxidase ser altamente antioxidante, ela é incapaz de metabolizar hidroperóxidos

oriundos de fosfolipídios esterificados, como os que ocorrem nas membranas

celulares, sendo que esses hidroperóxidos podem danificar até mesmo a estrutura

do DNA da célula. Essa enzima serve também como reserva corporal de selênio,

podendo ser usada para as necessidades imediatas desse mineral (HOLBEN e SMITH, 1999;

KORLE et aI., 2000; PAPP et aI., 2007)

Outra enzima dependente de selênio descoberta por Ursini e colaboradores

foi a glutationa peroxidase fosfolipídio hidroperóxido (FAIRWEATHER-TAIT, 1997). A

função dessa enzima é de neutralizar a ação de oxidação provocada na membrana

da célula pelos hidroperóxidos de ácidos graxos, que são reduzidos e esterificados

até fosfolipídios. Além disso, reduzem também os hidroperóxidos de colesterol e

ésteres de colesterol nas membranas e nas proteínas de baixa densidade, assim

como o bloqueio da peroxidação lipídica no metabolismo dos eicosanóides. Devido a

isso, a adequada ingestão de selênio é considerada um fator de redução do risco da

aterogênese (HOLBEN e SMITH, 1999; PAPP et aI., 2007).

Em 1986, Takahashi e Cohen, identificaram o terceiro tipo de glutationa

peroxidase, a do plasma ou extracelular, onde parece ser sintetizada primariamente

nas células tubulares renais. Sua função é servir de barreira antioxidante para o

sangue filtrado e proteger as células endoteliais do dano oxidativo provocado pelas

espécies reativas, na forma de peróxidos, sendo também, a única glutationa

peroxidase presente no leite materno (FLOHÉ, 1999; HOLBEN e SMITH, 1999;

PAPP et aI., 2007).



24

A glutationa peroxidase intestinal em humanos é também dependente de

selênio. É encontrada no trato gastrointestinal e fígado e parece ser a principal

glutationa na proteção contra os hidroperóxidos em passagem pelo trato

gastrintestinal. Reage também com os peróxidos resultantes de selenoprodutos do

metabolismo digestivo dos alimentos e xenobióticos no fígado. Em ambas as

funções, essa glutationa exibe um potencial antitumorgênico dos hidroperóxidos e

poderia, portanto, proteger o trato gastrintestinal e evitar o desenvolvimento de

processos malignos (FLOHÉ, 1999; HOLBEN e SMITH, 1999; PAPP et ai., 2007).

Em dados coletados de estudos epidemiológicos, verificou-se que existe uma

relação inversa entre a ingestão de selênio e a incidência de câncer da tireóide,

pele, mama, ovário, próstata e trato gastrointestinal, especialmente o colo-retal

(SCHRAUZER et ai., 1997; KOHRLE, 1999; ALARCÓN-NAVARRO e MARTINEZ, 2000;

DAVIS e UTHUS, 2002).

Estudos em modelos animais e em humanos, investigaram a ação

anticarcinogênica das selenoproteínas, onde se destacaram a selenodiglutationa,

tireodoxina redutase e compostos sintéticos de selênio (alquil e aril selenocianatos

denominados de BSC e p-XSC) (COMBS, 1998; KOHRLE, 2000; LOBINSKI et aI., 2000;

BAYOUMY-EL, 2001; DAVIS e UTHUS, 2002).

A ingestão de aproximadamente 200lJg/dia é considerada fator de redução de

risco para o desenvolvimento de câncer (TOLONEN, 1995; ALARCON-NAVARRO e

MARTINEZ, 2000).

O selênio também diminui o risco de outras doenças crônicas não

transmissíveis como: aterosclerose, trombose arterial e Diabetes mel/itus. Nesta

última, a ação do selênio ainda é pouco conhecida e limita-se à prevenção das

injúrias freqüentes em pacientes diabéticos, pois o papel do selênio é reconhecido

pela função antioxidante da glutationa peroxidase que reforça a eliminação das

espécies reativas aumentadas nessa doença (ALARCON-NAVARRO e MARTINEZ,

2000).

As selenoproteínas envolvidas no crescimento e no desenvolvimento humano

são conhecidas como desiodinases tipo I, 11 e 111. A deficiência em selênio no

organismo causa um decréscimo de 15 a 20% em T3 e T4 . A iodotironina

5'-desiodinase (IDI) é uma selenoproteína encontrada principalmente no fígado e

nos rins, responsável pela conversão da forma inativa do pró-hormônio tiroxina (T4)

que é secretado pela tireóide, na forma metabolicamente ativa 3,3-5 triiodotironina (T3).
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Nos casos de deficiência em selênio, o T4 está aumentado no plasma, enquanto o T3

está diminuído (HOLBEN e SMITH, 1999; KOHRLE, 2000).

Estudos realizados em humanos e animais concluíram que o selênio interage

com um amplo número de elementos tóxicos, como o arsênio, cádmio, mercúrio,

cobre, prata, chumbo e platina, podendo modificar sua toxicidade em diferentes

níveis e prevenir possíveis manifestações toxicológicas devido à exposição a estes

metais (ORTUNO et ai., 1997).

Diversos mecanismos foram propostos para explicar essa interação. O

primeiro seria no interior do trato gastrintestinal, uma reação direta com o selênio na

forma inorgânica, com o metal, dando lugar à formação de substâncias

biologicamente inativas. Este mecanismo foi encontrado para os estudos específicos

do cádmio, platina, chumbo, prata e mercúrio. No segundo mecanismo, o selênio

reage com os grupos tióis de algumas moléculas para formar selenosulfitos, que têm

forte afinidade por metais, mecanismo também encontrado para o cádmio (ORTUNO et

ai., 1997). O selenito é apontado como protetor do dano testicular induzido pelo

cádmio, por desviar a ligação deste elemento com proteínas de baixo peso

molecular que são essenciais, do ponto de vista metabólico, para as proteínas de

alto peso molecular nesse tecido (REILLY, 1996; ORTUNO et ai., 1997; ALARCON

NAVARRO e MARTINEZ, 2000).

Em relação aos xenobióticos, a deficiência em selênio exacerba a toxicidade

de alguns deles, como drogas, inseticidas e hidrocarbonetos halogenados (ORTUNO et aI.,

1997). Em estudos experimentais com animais foi demonstrado que o selenito, por

um mecanismo de redução da formação de ligações covalentes do DNA do fígado

protege este órgão da ação nociva das aflatoxinas.

As células fagocitárias possuem algumas propriedades, como: quimiotaxia,

migração e atividade fungicida, que são indicadores claramente dependentes das

concentrações de selênio no fagócito (ORTUNO et aI., 1997). Alguns dos efeitos

desse elemento como regulador do sistema imunológico são explicados pela

manutenção da integridade das membranas das células imunocompetentes. Desse

modo, são atribuídas ao selênio as seguintes funções nas células do sistema

imunológico (SPALLHOLZ et ai., 1990; ORTUNO et ai., 1997):

• manutenção da integridade das células imunocompetentes;

• redução dos peróxidos orgânicos e inorgânicos formados por reações

originadas dos radicais livres na célula;
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-+ regulação do metabolismo dos hidroperóxidos que levam à síntese de

leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas e lipóxidos e;

-+ modulação dos produtos oxidativos na respiração das células

fagocitárias.

2.3.6 Deficiência e excesso em selênio

A deficiência em selênio ocorre quando a ingestão diária desse mineral é

menor ou igual a 11lJg/dia, enquanto que valores acima de 800IJg/dia levam à

toxicidade por esse elemento (ESTADOS UNIDOS-IOM/FNB, 2001; ZHANG et ai.,

2002).

Em 1979, na cidade de Keshan, foi comprovada a deficiência de selênio,

causando a doença de Keshan, uma cardiomiopatia endêmica que responde à

administração de selênio (L1U et aI., 2002). Essa doença foi considerada estar

relacionada com "água e solo", porque residentes dessas áreas sentiam que o fator

causal da doença seria ambiental (FOX e FAIRWEATHER-TAIT, 1999; BAOYAN e

ZHANG, 2000; ESTADOS UNIDOS-IOM/FNB, 2001; L1U et ai., 2002; ZHANG et ai., 2002).

Os sinais da doença de Keshan na forma crônica incluem degeneração dos

músculos, cardiomegalia, isquemia do miocárdio, eletrocardiograma anormal, edema

pulmonar e cinco por cento dos doentes têm hipertrofia do fígado (SCHRAUZER, 1998;

FOX e FAIRWEATHER-TAIT, 1999; HOLBEN e SMITH, 1999).

A doença de Kashin-Beck, que é uma osteoartropatia endêmica, também está

associada à deficiência de selênio. A principal mudança patológica é a múltipla

degeneração e necrose da cartilagem hialina do tecido ósseo, resultando em sinais

clínicos de baixa estatura, alargamento das articulações, dor óssea e osteoartrite

secundária (FOX e FAIRWEATHER-TAIT, 1999; HOLBEN e SMITH, 1999).

Em relação à toxicidade do selênio, foi evidenciado que os sintomas de

intoxicação aguda são: graves distúrbios gastrintestinais, gosto metálico na boca,

odor de alho exalado pelas vias respiratórias, distúrbios neurológicos, síndrome do

estresse respiratório, infarto do miocárdio e falência renal. Algumas necrópsias

também revelaram edema pulmonar grave, necrose do trato gastrintestinal e dos

rins, bem como cardiomiopatia (REILLY, 1996; HOLBEN e SMITH, 1999).

Os tecidos e órgãos mais afetados pela toxicidade de selênio são: unhas das

mãos e dos pés, cabelos, possivelmente dentes, pele, trato gastrintestinal e sistema
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nervoso. A selenose é inicialmente diagnosticada por perdas das unhas e dos

cabelos (YANG et aI., 1983).

Os fatores que influenciam a gravidade e o tempo de aparecimento dos sinais

clínicos da intoxicação por selênio são: idade, estado de nutrição e saúde do

indivíduo, e recidivas de alta ingestão de selênio. O limite tolerável de ingestão (UL)

relativo a esse mineral é de 400lJg/dia. Uma ingestão de 910IJg/dia pode causar

alterações nas unhas das mãos e dos pés (ESTADOS UNIDOS - 10M/FNB, 2001).

2.3.7 Parâmetros de avaliação do estado nutricional dos indivíduos relativo ao

selênio

O conhecimento do estado nutricional é fundamental para avaliar o estado de

saúde do indivíduo ou do grupo e assim estabelecer políticas para solucionar

problemas de nutrição e melhorar o estado de saúde da população (SERRA MAJEM

et aI., 1995). Nesse sentido, é necessário adotar métodos que avaliem o estado

nutricional como: avaliação do consumo alimentar, antropométricos, clínicos,

bioquímicos e imunológicos (JELLlFFE e JELLlFFE, 1989; GIBSON, 1990;

HUNTER, 1990; SERRA MAJEM et aI., 1995).

A avaliação do estado nutricional relativo ao selênio é realizada por meio de

métodos diretos, onde são necessárias técnicas analíticas para a determinação das

concentrações de selênio e da atividade da glutationa peroxidase nos diversos

compartimentos corporais. Dentre estes, são utilizados o sangue total, plasma,

eritrácito ou plaquetas, urina, cabelos ou unhas (GIBSON, 1990; FAIRWEATHER-TAIT, 1997).

É oportuno mencionar que os cabelos e unhas são indicadores de longo

prazo do estado nutricional dos indivíduos em relação ao selênio. Apesar disso, a

quantidade de selênio varia segundo alguns fatores: forma e concentração deste

elemento na dieta, idade e ingestão de metionina, além de fatores secundários,

como uso de xampus, principalmente o xampu anti-caspa e de esmaltes nas unhas

(REILLY, 1996; BARRERA et aI., 2000).

A atividade da enzima GPx é utilizada como um dado funcional do estado

nutricional relativo ao selênio, pois ela reflete a ingestão e o metabolismo relativo ao

selênio, sendo um dos melhores parâmetros até hoje pesquisados. Muitas

investigações científicas utilizam a resposta da atividade enzimática das

selenoenzimas, principalmente a GPx e a selenoproteína P, após a suplementação

com selênio, para medir a eficácia de um alimento ou suplemento utilizado no estudo
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(FAIRWEATHER-TAIT, 1997). Outros fatores que influenciam a avaliação da

atividade da glutationa peroxidase são: estresse oxidativo, fatores dietéticos, idade,

sexo e hormônios (DUFFIELD et aI., 1999).

Algumas considerações devem ser apreciadas para uma adequada

interpretação dos resultados da avaliação nutricional de um indivíduo em relação a

este elemento, ou seja, na avaliação do estado nutricional pregresso é aconselhável

que as análises sejam realizadas no eritrócito e unhas, enquanto que para que seja

avaliado o estado nutricional atual, é recomendado que as análises sejam realizadas

no plasma, plaquetas e urina. É necessário ainda, que além da concentração de

selênio nos materiais biológicos mencionados acima, sejam avaliadas as atividades

das selenoenzimas, em especial da GPx (LEVANDER, 1983; GIBSON, 1990; NÉVE, 1995;

FAIRWEATHER-TAIT,1997).
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3.0 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral:

Avaliar o estado nutricional relativo ao zinco e ao selênio de pacientes com

síndrome de Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

3.2 Objetivos específicos:

:> Avaliar o estado nutricional geral por meio de parâmetros antropométricos;

:> Avaliar o estado nutricional em relação ao zinco e selênio por meio de

parâmetros bioquímicos;

:> Avaliar a adequação da dieta consumida em relação aos nutrientes,

principalmente zinco e selênio.
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4.0 CAsuíSTICA E MÉTODOS

4.1 Amostragem e seleção

Foram selecionadas 35 participantes com a síndrome de Turner de uma pré

seleção inicial de 40 pacientes que faziam parte da demanda espontânea do Setor

de Endocrinologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da Universidade Federal

de São Paulo - UNIFESP, que atendem todas as faixas etárias da população com

síndrome de Turner. As participantes do estudo foram distribuídas segundo a fase

de desenvolvimento, do total avaliado 09 eram crianças, 19 adolescentes e 07

adultas.

Inicialmente, foi aplicado um questionário, a fim de se obter informações quanto

aos critérios de inclusão na pesquisa. Nele constavam questões sócio-econômicas,

antecedentes familiares para doenças crônicas não-transmissíveis, o uso de

medicamentos e a presença de doenças. A partir dessas informações foi realizada a

seleção das participantes do estudo. Os critérios de inclusão foram: a presença da

síndrome de Turner, o não uso de suplementos vitamínico-mineral e de

medicamentos que interferissem na avaliação do estado nutricional relativo ao

selênio e ao zinco.

Essas informações foram coletadas pela pesquisadora, em uma entrevista

pessoal (Anexo 03).

Todos os responsáveis e/ou participantes da pesquisa foram esclarecidos sobre

os procedimentos aos quais seriam submetidos e o destino do material biológico

coletado, assim como da demanda de tempo necessária para a realização do

estudo. Foi informado também que possuíam o direito de desistir de participar da

pesquisa em qualquer momento que achassem conveniente, sem constrangimentos.

Os responsáveis pelas participantes da pesquisa assinaram o Termo de

Consentimento livre e Esclarecido, o qual descreve informações sobre o projeto, de

acordo com a "Declaração de Helsinque 111", capítulo 50, parágrafos 50.20/27, que

trata da proteção dos participantes e orienta procedimentos referentes às pesquisas

que necessitam experiências com humanos (Anexo 04).

Esta pesquisa foi submetida à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Anexo 02) e

dado ciência ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São

Paulo - UNIFESP.
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4.2 Protocolo Experimental

Este estudo foi de natureza transversal. As participantes da pesquisa foram

submetidas a uma (1) coleta de sangue, uma (1) coleta de urina de 24 horas e uma

(1) coleta de unhas. Para a avaliação da composição corporal foram realizadas

aferições como: peso, estatura e impedância bioelétrica. Foram colhidas também

informações sobre o consumo alimentar.

A coleta de sangue foi realizada no Setor de Endocrinologia Pediátrica do

Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, por

um profissional especializado, de nível técnico. O material biológico serviu para

caracterizar as participantes portadoras da Síndrome de Turner quanto ao estado

nutricional relativo ao selênio e zinco, por meio de análises das concentrações

plasmáticas, eritrocitárias e urinárias desses minerais, além da determinação de

selênio em amostras de unhas. O fluxograma das atividades que foram

desenvolvidas está apresentado a seguir:
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL RELATIVO ZINCO E AO SEL~NIO EM PACIENTES COM

SINDROME DE TURNER EM DIFERENTES FASES DE DESENVOLVIMENTO

I
Seleção das participantes (voluntárias) portadoras da

síndrome de Turner

+
Consulta para avaliar os critérios de inclusão

(formulário)

I
~ ~ ~ ~

Avaliação da Coleta de sangue Coleta de amostras Coleta da urina de
composição corporal venoso em jejum de 12 de unhas 24 horas

r--
horas

~ 1 I
Selênio

Entrega do registro Realização de - Urinário

alimentar de três dias
r--- exames

bioquímicos

1 f----. Selênio
Plasmático r----.

Avaliação do estado
Avaliação do consumo nutricional relativo ao

de alimentos Selênio Se

(NutWin)
---.

Eritrocitário r----.

---. Glutationa Zinco
Peroxidase Urinário

H IIMC
Zinco

f---+ Plasmático
~1 Bioimpedância I Avaliação do estado

nutricional relativo ao +--
Zinco Zn

~ ~

Eritrocitário

Figura 03. Fluxograma das atividades desenvolvidas durante a pesquisa.
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4.3 Avaliação Antropométrica

Foram realizadas medidas antropométricas, tais como: peso, estatura e

circunferência da cintura (Anexo 05).

As crianças foram classificadas segundo as curvas de crescimento 2000

COC/NCHS (Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health

Statistics) (KUCZMARSKI et aI., 2002), adotada pela Organização Mundial da Saúde

(1995).

Para classificar as crianças e adolescentes com síndrome de Turner foi utilizada

curva específica para estatura/idade para essa síndrome, pelo programa Growth

Analyser 3.

O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado dividindo-se o peso atual em

kilogramas pela estatura em metros ao quadrado. O resultado foi analisado de

acordo com o IMC percentilar para idade (2000-COC/NCHS - Centers for Oisease

Control and Prevention/National Center for Health Statistcs) nas adolescentes

(KUCZMARSKI et aI., 2002) e segundo a OMS (1998) nas adultas com síndrome de

Turner.

4.3.1 Impedância bioelétrica

Para determinação desta medida, os indivíduos ficaram deitados, em decúbito

dorsal, com as pernas e os braços afastados do corpo. Após a limpeza da pele,

foram colocados os dois eletrodos (um distai e outro proximal) nos seguintes pontos

anatômicos:

• Pé direito: o eletrodo distai na base de dedo médio e o eletrodo proximal um

pouco acima da linha da articulação do tornozelo, entre os maléolos mediai e lateral

da tíbia.

• Mão direita: o eletrodo distaI na base do dedo médio e o eletrodo proximal um

pouco acima da linha da articulação do punho, coincidindo com o processo estilóide.

Após o procedimento descrito acima, os cabos sensores foram conectados no

monitor e suas extremidades nos eletrodos, em seguida digitados os dados

referentes ao sexo, idade, altura e peso, e, dessa forma foi obtido um relatório da

composição corporal (BIODYNAMICS, 1995).



34

4.4 Avaliação do consumo alimentar

Para avaliação do consumo alimentar foi utilizado o método do registro alimentar

de três dias, sendo dada a orientação no momento da entrega dos três formulários

padrões (Anexo 07) para o registro de todos os alimentos consumidos em dois dias

durante a semana e mais um dia no final de semana e a forma correta de preenchê

los.

A análise dos alimentos consumidos pelas participantes da pesquisa, foi por

meio do software NutWin, do Departamento de Informática da Escola Paulista de

Medicina - Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.

4.5 Coleta dos materiais biológicos e avaliação bioquímica

4.5.1 Sangue

Amostras de 12 mL de sangue foram colhidas no período da manhã, estando os

indivíduos em no mínimo 12h em jejum. O sangue foi coletado com seringas

plásticas descartáveis e agulhas de aço inoxidável, estéreis e descartáveis, sendo a

seguir distribuídos em tubos distintos: (1) tubo contendo anticoagulante EDTA (ácido

etilenodiamino tetracético) para determinação de selênio; (2) tubo contendo citrato a

30%, para análise de zinco; (3) tubo para análise da enzima glutationa peroxidase. O

plasma foi separado do sangue total por centrifugação a 3000 x g durante 15

minutos a 4°C, extraído com pipeta automática, acondicionado em tubos

"eppendorfs" de polipropileno previamente desmineralizado, sendo a seguir

conservados a -SO°C para posterior análise.

Após este procedimento, a massa eritrocitária que foi obtida do sangue total, foi

lavada três vezes com 5 mL de solução salina à 0,9%, homogeneizada lentamente

por inversão e centrifugada a 10.000 x g por 10 minutos (SORVALL® RC5C) a 4°C,

sendo o sobrenadante descartado. Após a última centrifugação, a solução salina foi

aspirada, a massa de eritrócito foi cuidadosamente extraída com micropipeta,

colocada em tubos "eppendorfs" desmineralizados, e acondicionados à -SO°C até o

momento da análise.

4.5.2 Unhas

As amostras de unhas foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos,

fornecidos pela pesquisadora com etiqueta anexada, contendo uma orientação

descritiva sobre como realizar a coleta das unhas (Anexo 06). Um dos sacos foi
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destinado ao armazenamento exclusivo para as unhas dos dois dedões dos pés. As

demais unhas foram acondicionadas em outros sacos plásticos, identificados a

origem (se dos pés ou das mãos).

Após o recebimento do material coletado, este foi submetido à lavagem com

detergente neutro (Extran-MERCK) a 5% durante 24 horas, e sonificados por 10

minutos. O enxágüe foi realizado 10 vezes com água deionizada e a secagem em

estufa ventilada a 105°C durante 12 horas, a fim de retirar a umidade residual.

4.5.3 Controle de contaminação

Todo o material utilizado (vidrarias, plásticos, ponteiras, eppendorfs, etc.) para

análises de selênio e zinco foram desmineralizados, utilizando um banho de ácido

nítrico a 30%, por no mínimo 12 horas, e depois enxaguados pelo menos 10 vezes

consecutivas com água deionizada, minimizando assim a contaminação por

minerais, em especial o zinco.

4.5.4 Reagentes

Todos os reagentes utilizados nas análises foram de grau de pureza analítica

P.A., bem como a água utilizada no preparo das soluções e na diluição das amostras

foi do tipo deionizada e/ou Mili-Q®.

4.5.5 Controle da metodologia da análise de selênio

Para o controle da metodologia de análise de selênio em material biológico,

adotou-se como padrão de referência o material certificado SERONORM®, cujo

conteúdo de cada frasco foi dissolvido conforme orientação do fabricante, e

realizado o processamento por digestão ácida via úmida, como nas demais

amostras.

4.5.6 Controle da metodologia da análise de zinco

Para controle da metodologia de análise de zinco foram realizadas análises de

amostras do padrão 80vine Liver® em triplicata, com leitura em duplicata e a

validade pela recuperação do mesmo. Dessa forma, foi conseguida a

reprodutibilidade do método utilizado.
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1,2N e aquecidos durante duas horas a uma temperatura de 100o e. Após este

procedimento essas soluções foram diluídas para 25 mL com água deionizada e

submetidas a leitura de selênio, por meio do método de espectrometria de absorção

atômica por geração de hidretos acoplados a cela de quartzo (HGQTAAS)

(GONZAGA, 2002). Os resultados foram expressos em /lg/L.

4.7.2 Determinação da atividade enzimátíca da glutationa peroxidase

A análise da atividade da GPx nos eritrócitos foi realizada de acordo com a

metodologia proposta por Paglia e Valentine (1976), em um analisador bioquímico

Lyasis, usando um kit disponível comercialmente (Ransel; Randox). Essa técnica

baseia-se na oxidação da glutationa por peróxido de hidrogênio. Na presença da

glutationa redutase e NADH, a glutationa oxidada é imediatamente convertida à

forma reduzida, com concomitante oxidação de NADH (reduzindo NADPH a

NADH+). Também foi determinada a concentração de hemoglobina, uma vez que a

atividade da enzima foi expressa em IJmol de NADH oxidado/min/mg de

hemoglobina.

4.8 Avaliação estatística

Foi realizada uma análise descritiva unidimensional das variáveis observadas

nos grupos participantes do estudo;

Para compararmos os grupos do estudo em relação ao estado nutricional de

zinco e selênio, foi elaborada uma ANOVA - análise de variância de uma via com

pós teste de Tukey usando o software Prism 4,0 (GraphPad). Os dados foram

expressos como média ± desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo. O valor de p

menor do que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

Para verificar a existência de associação linear entre as variáveis clínicas,

foram elaborados diagramas de dispersão e calculados os respectivos coeficientes

de correlação linear de Pearson.
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5.0 RESULTAOOS

5.1 Características das Participantes da Pesquisa

Foram selecionadas 35 pacientes com síndrome Turner nas diferentes fases

de desenvolvimento: 09 crianças com idade entre 04 e 09 anos, 19 adolescentes

entre 10 a 19 anos e 07 adultas com 20 a 23 anos de idade.

Na Figura 04 está apresentada a distribuição percentual das participantes do

estudo segundo a fase de desenvolvimento.

• Crianças

• Adolescentes

• Adultas

54'l'l

Figura 04. Distribuição percentual das participantes do estudo de acordo com a fase
de desenvolvimento.

Nesse estudo, foram verificadas nas pacientes avaliadas, algumas das co

morbidades associadas com a síndrome de Turner, que têm sido amplamente

descritas pela literatura. O hipotireoidismo foi a doença mais freqüente nessas

pacientes.
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5.2 Estado Nutricional das Participantes com Sindrome de Turner

5.2.1 Avaliação da composição corporal por meio da antropometria e

bioimpedância

Os resultados da avaliação nutricional das pacientes com a síndrome de

Tumer obtidos por meio de parâmetros antropométricos como: peso, estatura, índice

de massa corpórea (IMC), % gordura corporal e circunferência da cintura encontram

se na Tabela 01.

A média encontrada para o índice de massa corpórea nos grupos de crianças,

adolescentes e adultas foi de 18,0, 22,3 e 26,4 kg/(m)2, respectivamente. Com

relação ao percentual de gordura corporal verificado por meio da bioimpedância,

observou-se que a média do percentual de gordura encontrado no grupo de crianças

foi de 15,1%, enquanto que para os grupos de adolescentes e adultas esse valor

aumentou para 19,7% e 27,6%, respectivamente.
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Tabela 01. Perfil antropométrico das pacientes com síndrome de Turner nas
diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de
Media ± DP

Mediana
desenvolvimento (Mínimo - Máximo)

Peso (kg) Crianças 23,1 ± 4,1
24,1

(14,0-28,2)

Adolescentes 44,9±9,1
42,7

(29,2-73,4)

Adultas 52,4 ± 6,0
50,6

(44,4-69,2)

Estatura (em)
Crianças 114,2 ± 7,2

116,1

(94,7-127,5)

Adolescentes 140,8 ± 5,7
141,5

(128,0-152,8)

Adultas 140,8 ± 3,2
141,0

(133,0-146,0)

IMC (kg/m2
)

Crianças 18,0 ± 1,7
17,2

(15,6-20,7)

Adolescentes 22,3 ± 3,5
21,6

(16,8-34,2)

Adultas 26,4 ± 3,1
25,3

(22,5-32,5)

%gordura
Crianças 15,1 ± 5,4

15,2
corporal (3,2-23,9)

Adolescentes 19,7 ±5,7
19.3

(8,0-33,7)

Adultas 27,6 ± 2,9
26,6

(22.6-33,4)

CC (em)
Crianças 57,3 ± 4,2

57,5

(48,4-65,0)

Adolescentes 71,1 ± 6,9 69,0

(58,6-91,5)

Adultas 81,4±6,1
78,5

(72.0-91.5)

DP: Desvio padrão; Crianças n;9; Adolescentes n;19; Adultas n;7

IMC : índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura
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Na figura abaixo, está apresentada o percentual de crianças avaliadas..

segundo a classificação preconizada pelo OMS, utilizando os percentis do NCHS.

100
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55.,6

PIE

44,4

• Eutrofia
• Sobrepeso

Figura 05. Distribuição percentual das crianças com síndrome de Turner, segundo o
diagnóstico nutricional para peso/estatura (P/E) - OMS (1995).
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Figura 06. Distribuição percentual das crianças com síndrome de Turner, segundo o
diagnóstico nutricional para estatura/idade (ElI) - OMS (1995).

Para comparar o z-score para ElI nas crianças com síndrome de Turner

avaliadas nesse estudo foi elaborada uma tabela para demonstrar os dados de z-score

para Estatura/Idade (ElI) do CDC-NCHS (2000) e DSD, Síndrome de Turner (ST)

(KARLBERG et aJ.• 1993) (Tabela 02).
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Tabela 02. Distribuição das crianças com síndrome de Turner, segundo a
classificação de z-score para Estatura/Idade (ElI) do CDC-NCHS (2000) e D80,
Síndrome de Turner (ST) (KARLBERG et aI., 1993).

Fase de

desenvolvimento

Crianças~

Pontos de corte

<-2DP

-2OP-+ 2 DP

> + 2 DP

EII

(NCHS, 2000)

1

8

O

EII

(DSD, ST, 1993)

O

8

1

Nas Figuras 07 e 08, estão demonstradas as distribuições pela

estatura/idade das crianças e adolescentes estudadas em curva de crescimento

específica para a síndrome de Turner, DSD (1993).
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Figura 07. Distribuição pela estatura/idade das crianças estudadas em curva de
crescimento específica para a síndrome de Turner, DSD (KARLBERG et aI., 1993).
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Tabela 03. Distribuição das adolescentes com síndrome de Turner, segundo a
classificação de z-score para Estatura/Idade (ElI) do DSD, Síndrome de Turner (ST)
(KARLBERG et ai., 1993).

Fase de desenvolvimento

Adolescentes (N=19)

Pontos de corte

<-2DP

-2 DP - + 2 DP

> +2 DP

ElI

(DSD, ST, 1c993)

1
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Figura 08. Distribuição pela estatura/idade das adolescentes estudadas em curva de
crescimento específica para a síndrome de Turner, DSD (KARLBERG et ai., 1993).
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o diagnóstico do estado nutricional das adolescentes com a síndrome de

Turner, utilizando o IMC, mostrou que 73,7% estavam eutróficas, conforme mostra a

Figura 09. Ao classificar as pacientes adultas, foi verificado que 42,9%

apresentaram sobrepeso.

80

60

% 40

20

0+-1----

73,7

26,3

Adolescentes

• Eutróficas (> Percentil 5 e
< Percentil 85)

• Sobrepeso (2:Percentil 85)

Figura 09. Distribuição percentual das participantes adolescentes com síndrome de
Turner, segundo a classificação do IMC ajustado para idade (NCHS, 2000).

Figura 10. Distribuição percentual das participantes adultas com síndrome de
Turner, segundo a classificação do IMC (kg/(m)2) (OMS, 1998).

A figura a seguir demonstra uma correlação linear existente entre os índices

de massa corpórea e o %gordura corporal.
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Figura 11. Correlação entre o índice de massa corpórea (IMC) e o % gordura
corporal das pacientes com síndrome de Turner nas diferentes fases de
desenvolvimento (Correlação linear de Pearson).

5.2.2 Avaliação do consumo alimentar

Os resultados das análises das dietas consumidas pelas participantes da

pesquisa estão apresentados nas Tabelas 04, 05 e 06.

Conforme o Institute of Medicine (2000), a recomendação de contribuição

percentual de carboidratos, proteínas e lipídios em relação ao valor energético total

(VET) é de 45 a 65%, 10 a 35% e 20 a 35%, respectivamente.

O valor de EER (Estimated Energy Requeriment) pode ser calculado

conforme as fórmulas abaixo, para cada fase de vida.

Meninas de 3 - 8 anos de idade:

EER (kcal) =135,3 - (30,8 x idade [anos])+coeficiente de atividade física x

(10,0 x peso [kg] + 934 x estatura [m]) + 20 kcal

Meninas de 9 - 18 anos de idade:

EER (kcal) =135,3 - (30,8 x idade [anos])+coeficiente de atividade física x

(10,0 x peso [kg] + 934 x estatura [m]) + 25 kcal

Mulheres de 19 anos ou mais:

EER (kcal) =354,1 - (6,91 x idade [anos])+coeficiente de atividade física x

(9,36 x peso [kg] + 726 x estatura [m])
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Tabela 04. Distribuição de energia, macronutrientes, zinco e selênio do grupo de
crianças com síndrome de Turner.

Fase de Nutrientes Media ± DP Mediana
desenvolvimento (Mínimo - Máximo)

Energia (kcal/dia) 1467,82 ± 323,09 1655,,67

(927,67-1984,00)

Carboidratos (%) 50,04 ± 9,93 56,12

(41,28-70,50)

Crianças Proteínas (%) 12,80 ± 3,86 15,02

(7,45-19,77)

Lipídios (%) 23,79 ± 6,49 27,46

(17,93-34,80)

Zinco (mg/dia) 6,69 ± 2,28 7,44

(3,18-10,51)

Selênio (J.!g/dia) 66,35 ± 20,26 73,32

(42,24-102.65)

DP: Desvio padrão;

Tabela 05. Distribuição de energia, macronutrientes, zinco e selênio do grupo de
adolescentes com síndrome de Turner.

Fase de Nutrientes Media ± DP Mediana
desenvolvimento (Mínimo - Máximo)

Energia (kcalldia) 1697,36 ± 402,99 1656,67

(1090,67-2345,67)

Carboidratos (%) 52,33 ± 6,86 53,19

(33,73-60,54)

Adolescentes Proteínas (%) 16,55 ± 4,52 14,65

(12,35-26,64)

Lipídios (%) 30,72 ± 3,26 30,33

(25,85-36,72)

Zinco (mg/dia) 7,95 ± 3,13 7,15

(4,42-18,21)

Selênio (J.!g/dia) 79,28 ± 32,36 79,83

(40,38-164,07)

OP: Desvio padrão;
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Tabela 06. Distribuição de energia, macronutrientes, zinco e selênio do grupo de
adultas com síndrome de Turner.

Fase de Nutrientes Media ± DP Mediana
desenvolvimento (Mínimo - Máximo)

Energia (kcal/dia) 1529,00 ± 127,71 1533,00

(1399,33-1654,67)

Carboidratos (%) 54,59 ± 5,23 54,78

(49,26-59,72)

Adultas Proteínas (%) 16,04 ± 3,84 18,03

(11,61-18,48)

Lipídios (%) 29,38± 3,05 28,67

(26,75-32,71 )

Zinco (mg/dia) 8,69 ± 3,14 9,81

(5,15-11,11)

Selênio (f.1g/dia) 72,89 ± 9,68 76,71

(61.88-80,08)

DP: Desvio padrão;

o percentual de adequação do valor energético total (VET) das participantes

deste estudo está demonstrado na figura abaixo.
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Figura 12. Distribuição do percentual de adequação energética das dietas
consumidas quanto à necessidade energética estimada (EER).



4&

Na Figura 13 está apresentada a distribuição percentual da contribuição

energética dos macronutrientes nas dietas das participantes do estudo.
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3,6

Abaixo do intervalo
de referência

Entre o intervalo
de referência

Acima do intervalo
de referência

Figura 13. Distribuição percentual referente ao percentual de contribuição energética
dos macronutrientes das dietas das pacientes com síndrome de Turner, de acordo
com as DRI's (2000).

Na figura abaixo, encontram-se o percentual de distribuição de ingestão de

zinco e selênio segundo as DRI's para esses minerais.
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Figura 14. Distribuição percentual da ingestão de zinco e selênio das pacientes com
síndrome de Turner, de acordo com as DRl's desses minerais para idade.



49

5.2.3 Parâmetros Bioquímicos de Avaliação do Zinco, Selênio e Glutationa

Peroxidase

5.2.3.1 Análise de zinco no plasma

Em relação aos resultados da concentração média de zinco no plasma, pode

se verificar que as adolescentes e adultas se encontravam abaixo dos valores de

referência estabelecidos. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 07.

A concentração média de zinco no plasma para todo o grupo com Síndrome

de Turner foi de 77,39 ± 12,42 IJg/dL. Quando distribuídas segundo a fase de

desenvolvimento, os valores médios de zinco nesse compartimento corpóreo foi de

87,62 IJg/dL para crianças, 70,83 1J9/dL nas adolescentes e 82,05 IJg/dL para as

participantes adultas, embora, quando distribuídas por critérios de pontos de corte

(75-110 1J9/dL), podemos verificar que 22,2% das crianças, 68,4% das adolescentes

e 14,3% das adultas estavam abaixo desse ponto.

Tabela 07. Concentração de zinco no plasma das participantes com síndrome de
Tumer em diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de desenvolvimento Media ± DP Mediana

(Mínimo - Máximo)

Zinco Crianças (N=9) 87,62 ± 11,16 89,70
Plasmático (70,89 - 103,94)
(lJg/dL) Adolescentes (N=19) 70,83 ± 8,92 73,56

(54,25 - 86,05)
Adultas (N=7) 82,05 ± 12,29 83,05

(57,85 - 94,39)

Vaiores de referência: 75-110llg/dL (GUTHRIE e PICCIANO, 1994).

Na Figura 15 está apresentada o percentual de distribuição das pacientes

com síndrome de Turner em diferentes fases de desenvolvimento segundo o ponto

de corte de 75-11°J.!g/dL
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Figura 17. Correlação entre a concentração do zinco plasmático e o IMC das
pacientes com síndrome de Turner nas diferentes fases de desenvolvimento
(Correlação linear de Pearson).

5.2.3.2 Análise de zinco no eritrócito

A média encontrada da concentração de zinco no eritrócito das participantes

avaliadas nesse estudo foi de 35,74, 38,66 e 42,78 ~gZn/gHb para crianças,

adolescentes e adultas, respectivamente, conforme mostra a Tabela 08.

Tabela 08. Concentração de zinco no eritrócito das participantes com síndrome de
Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de desenvolvimento Media ± DP Mediana

(Mínimo - Máximo)

Zinco Crianças (N=9) 35,74 ± 7,43 36,01
eritrocitário (20,14-43,38)
(~gZn/gHb) Adolescentes (N=19) 38,66 ± 5,85 37,13

(29,49-52,24)

Adultas (N=7) 42,78 ± 7,68 43,89

(27,92-50,58)

Valor de referência: 40-44 Ilg Zn/g Hb (GIBSON, 1990).

Na Figura 18 está apresentada a distribuição percentual da concentração de

zinco no eritrócito das participantes com síndrome de Turner avaliadas nesse

estudo.
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Figura 18. Percentual de distribuição da concentração do zinco eritrocitário das
participantes com síndrome de Turner, segundo a fase de desenvolvimento.
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Figura 19. Análise estatística da concentração de zinco eritrocitário (fJ.g/gHb) das
pacientes com síndrome de Turner nas diferentes fases de desenvolvimento, de
acordo com análise de uma via - ANOVA, com o pós-teste de Tukey's.

5.2.3.3 Análise de zinco na urina

A concentração de zinco na urina de 24h das pacientes com síndrome de

Turner está disposta na Tabela 09 e mostra o valor da média encontrada para tal

análise nas diferentes fases de desenvolvimento.
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Tabela 09. Concentração da excreção urinária de zinco das participantes com
síndrome de Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de desenvolvimento Media ± DP Mediana

(Mínimo - Máximo)

Zinco Urinário Crianças (N=9) 271,24 ± 135,91 296,43

(I-Ig Zn/24h) * (89,75 - 540,96)

Adolescentes (N=19) 309,47 ± 141,81 268,84

(71,88 - 569,39)
Adultas (N=6) 247,34 ± 141,10 227,38

(77,77 -419,32~

Valor de referência: 300-600 1J9 Zn/24h (GIBSON, 1990).

A distribuição percentual da excreção urinária de zinco pelas participantes

com síndrome de Turner encontra-se apresentada na Figura 20.
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Figura 20. Percentual de distribuição da concentração de excreção urinária de zinco
das participantes com síndrome de Turner, segundo a fase de desenvolvimento.
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Figura 21. Análise estatística da concentração de zinco urinário (~g/24h) das
pacientes com síndrome de Turner nas diferentes fases de desenvolvimento, de
acordo com análise de uma via - ANOVA, com o pós-teste de Tukey's.

5.2.3.4 Análise de selênio no plasma

Os resultados da concentração média de selênio no plasma nos três grupos

estudados com a síndrome de Turner demonstraram que aproximadamente 80% das

participantes encontravam-se abaixo do intervalo considerado normal pela literatura

para pessoas saudáveis. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 10.

Tabela 10. Concentração de selênio no plasma das participantes com síndrome de
Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de desenvolvimento Media ± DP Mediana

(Mínimo - Máximo)

Selênio Crianças (N=9) 44, 86 ± 10,40 42,54
Plasmático (28,23 - 63,02)
(lJg/L) Adolescentes (N=19) 43,60 ± 12,77 47,10

(15,91 - 58,69)
Adultas (N=7) 38,59 ± 14,42 36,31

(19,31 - 61,93)

Valor de referência: 53-109 IJg/L (ALEGRIA et aI., 1996).

Na Figura 22 estão apresentadas o percentual de distribuição das pacientes

com síndrome de Turner em diferentes fases de desenvolvimento, segundo valores,

53,0-1 09 ~g/L. propostos por Alegria (1996).
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Figura 22. Percentual da distribuição da concentração de selênio no plasma das
pacientes com síndrome de Turner, segundo a fase de desenvolvimento.

5.2.3.5 Análise de selênio no eritrócito

A média encontrada da concentração de selênio no eritrócito das participantes

avaliadas nesse estudo foi de 56,92, 59,04 e 52, 19 ~g/L para crianças, adolescentes

e adultas, respectivamente, conforme mostra a Tabela 11.

Tabela 11. Concentração de selênio no eritrócito das participantes com síndrome de
Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de desenvolvimento Media ± DP Mediana

(Mínimo - Máximo)

Selênio Crianças (N=9) 56,92 ± 10,84 55,98
eritrocitário (38,93 - 72,12 )
(~g/L) Adolescentes (N=19) 59,04 ± 12,05 58,42

(36,20 - 78,45)

Adultas (N=7) 52,19 ± 17,61 48,71

(26,09 - 76-,-45~

Valor de referência: 60-120 IJg/L (ORTUNO et aI., 1997).

Na Figura 23 está apresentada a distribuição percentual da concentração de

selênio no eritrócito das participantes com síndrome de Turner avaliadas nesse

estudo.



56

60 I 55,6

•50

40

% 30

20

10

O
Crianças Adolescentes

57,1

• < 60 ~g/L

• 60-120 ~g/L

Adultas

Figura 23. Percentual de distribuição da concentração de selênio no eritrócito das

participantes com síndrome de Turner, segundo a fase de desenvolvimento.

5.2.3.6 Análise de selênio na urina

A concentração de selênio na urina de 24h das pacientes com síndrome de

Turner está disposta na Tabela 12 e mostra o valor da média encontrada para tal

análise nas diferentes fases de desenvolvimento.

Tabela 12. Concentração de selênio na urina das participantes com síndrome de
Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de desenvolvimento Media ± DP Mediana

(Mínimo - Máximo)

Selênio Urinário Crianças (N=9) 0,0069 ± 0,0036 0,0078

(l.Ig/mL) (0,0021-0,0118)

Adolescentes (N=19) 0,0064 ± 0,0033 0,0057

(0,0013-0,0148)

Adultas (N=6) 0,0061 ± 0,0028 0,0051

(0,0028-0,0096)

Valor de referência: 0,026 ± 0,012 ~g/mL com intervalo de 0,014-0,038 ~g/mL (YANG et aI., 1983).

A distribuição percentual da excreção urinária de selênio pelas participantes

com síndrome de Turner, de acordo com o intervalo do ponto de corte estabelecido

(0,014-0,038I.1g/mL) encontra-se apresentada na Figura 24.
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Figura 24. Percentual de distribuição da concentração de excreção urinária de
selênio das participantes com síndrome de Turner, segundo a fase de
desenvolvimento.

5.2.3.7 Análise de selênio nas unhas

Para compor o estado nutricional relativo ao selênio foi analisada a

concentração de selênio nas unhas das pacientes com síndrome de Turner. Os

resultados encontrados para este parâmetro estão dispostos na Tabela 13.

Tabela 13. Concentração de selênio nas unhas das participantes com síndrome de
Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

Parâmetros Fase de desenvolvimento

Selênio nas Crianças (N=9)

unhas (1-I9/g)

Adolescentes (N=16)

Adultas (N=3)

Valor de referência: 0,70-1,19 j.Jg/g (BASKET, 1995).

Media ± DP

0,38 ± 0,14

0,36 ± 0,18

0,51 ± 0,50

Mediana

(Mínimo - Máximo)

0,36

(0,27 - 0,60)

0,31

(0,17 - 0,85)

0,28

(0,17 -1,08)

A distribuição percentual da concentração de selênio nas unhas das

participantes com síndrome de Turner encontra-se apresentada na Figura 25.
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Figura 25. Percentual de distribuição da concentração de selênio nas unhas das
participantes com síndrome de Turner, segundo a fase de desenvolvimento.

5.2.3.8 Determinação da atividade da glutationa peroxidase no eritrócito

A determinação da glutationa peroxidase no eritrócito das pacientes avaliadas

nesse estudo encontra-se na Tabela 14.

Tabela 14. Atividade da glutationa peroxidase (GPx) no eritrócito das participantes
com síndrome de Turner em diferentes fases de desenvolvimento.

Adolescentes (N=16) 11.695,14 ± 3.283,41

Parâmetros

GPx

(U/g Hb)

GPx

(UlL)

Fase de
desenvolvimento

Crianças (N=9)

Adolescentes (N=19)

Adultas (N=7)

Crianças (N=9)

Adultas (N=7)

Media ± DP

38,07 ± 5,46

41,44 ± 14,88

34,04 ± 9,04

12.370,16 ± 2.756,64

9.711,14±2.511,12

Mediana

(Mínimo - Máximo)

36,29

(30,61-47,73)

40,50

(22,76-73,98)

38,00

(14,80-39,21)

11.270,90

(8.696,10-16.916,60)

11.627,60

(6.851,10-22.275,30)

10.434,50

(4.915,90-12.619,80)

Valor de referência da Randox®, Ransel: 27,5-73,6 U/g Hb; 4,17 -10.881 U/L.
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Na figura abaixo está apresentada a distribuição percentual da concentração

da atividade da glutationa peroxidase das pacientes avaliadas.
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Figura 26. Distribuição percentual da atividade da glutationa peroxidase no eritrócito
no eritrócito das pacientes com síndrome de Turner nas diferentes fases de
desenvolvimento.

Na Figura 27, encontram-se a correlação linear de Pearson entre as variáveis

da atividade da GPx e a concentração de selênio no eritrócito das participantes

desse estudo.
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Figura 27. Correlação entre a concentração do selênio no eritrócito e a atividade da
glutationa peroxidase no eritrócito das pacientes com síndrome de Turner nas
diferentes fases de desenvolvimento (Correlação linear de Pearson).
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6.0 DISCUSSÃO

6.1 Caracterização das participantes da pesquisa

As participantes deste estudo eram residentes do estado de São Paulo. As

crianças e parte das adolescentes faziam uso de GH diariamente. Já as demais

adolescentes e as adultas utilizavam estrógeno exógeno para manter os níveis

circulantes e a ação desse hormônio.

A doença associada mais prevalente no grupo estudado foi o hipotireoidismo,

seguido de dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes mellitus, e resistência à

insulina.

As intercorrências clínicas decorrentes da síndrome de Turner que podem

estar relacionadas com aspectos ligados a micronutrientes precisam ser melhor

exploradas nessa população.

6.2 Avaliação da composição corporal

A síndrome de Turner é caracterizada fenotipicamente pela presença de baixa

estatura, sendo este o principal sinal clínico nessa doença. Contudo, os estudos que

avaliam as proporções corporais nesta síndrome são escassos, uma vez que se

preocupam somente com a altura final dessas pacientes (ROCHICCIOLl et aI., 1994;

PAGE,1993; NAERAA E NIELSEN, 1990).

O índice de massa corpórea é descrito por vários autores como um indicador

útil e de fácil aplicação no monitoramento do estado nutricional (OMS, 1995;

NOBMANN, 2005). Porém, alguns fatores são limitantes quando aplicados em

crianças e adolescentes, uma vez que ocorre uma ampla variabilidade individual no

processo de maturação sexual, e consequentemente, nas transformaçõ~s corporais

características do período da adolescência. Sendo assim, este índice precisa ser

avaliado utilizando-se curvas de referências que levam em consideração a idade e o

sexo (KUCZMARSKI et aI., 2002).

Nesse contexto, utilizamos os valores de percentil ajustado para a idade a fim

de classificar as pacientes adolescentes quanto ao IMC. Pelos resultados obtidos,

observamos que grande parte das pacientes estava com sobrepeso e até mesmo

obesidade, principalmente o grupo de pacientes adultas, o que já era esperado para

estes indivíduos, considerando a baixa estatura e a ingestão energética observada.

Deve ser enfatizado que o IMC não é um bom parâmetro para avaliar a composição
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corporal nestas pacientes, em virtude da baixa estatura. Isso pode ocasionar uma

superestimação de peso corporal.

Nos estudos de ZUMOFF et aI. (1990) e GALLAGHER et aI. (1996) foi

verificada uma correlação positiva significativa entre o IMC e % gordura do corpo,

sendo o mesmo também observado em nosso estudo.

Outro parâmetro utilizado para verificar o acúmulo de gordura corporal é a

medida da circunferência da cintura. Este parâmetro avalia a gordura abdominal,

sendo um importante indicador para complicações metabólicas, uma vez que tem

sido relacionada com a síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e doenças

cardiovasculares em adultos e com o aumento do risco cardiovascular e metabólico

em crianças e adolescentes.

No estudo de GIULlANO e MELO (2004) foram avaliados alguns indicadores

de adiposidade para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade em crianças de

6 a 10 anos de idade, e a circunferência da cintura foi um desses indicadores.

Verificou-se uma média de 56,3 ± 4,0 cm no perímetro da cintura em meninas

eutróficas. Em nosso estudo, o resultado deste indicador de gordura visceral das

crianças com síndrome de Turner foi semelhante ao da pesquisa descrita acima.

A avaliação da circunferência da cintura do grupo de adolescentes deste

estudo mostrou uma média (71,1 ± 6,9 cm) superior ao encontrado em adolescentes

saudáveis e eutróficos (66,9 ± 5,2 cm) (CARNEIRO e KUSHNIR, 2000). Esses

resultados juntamente com os valores de gordura no corpo são importantes na

avaliação da composição corporal das portadoras da síndrome de Turner, uma vez

que esta população apresenta uma maior prevalência no desenvolvimento da

resistência à insulina, e a gordura abdominal está intimamente relacionada com essa

situação.

Em relação ao grupo de pacientes adultas avaliadas, a média da

circunferência da cintura foi de 81,4 ± 6,1 cm, estando esse valor acima do ponto de

corte para mulheres « 80 cm) estabelecido pela OMS (1997). O risco de

complicações metabólicas associado ao aumento do perímetro da cintura está

evidenciado por esses resultados.

6.3 Avaliação do consumo alimentar

Apesar das explicações e orientações orais e escritas quanto à forma correta

de anotar os alimentos consumidos nos três dias de avaliação, em alguns registros
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alimentares observou-se uma superestimativa do consumo de alimentos,

principalmente nos registros das crianças avaliadas.

Ao analisar os registros alimentares das participantes do estudo, verificou-se

um elevado consumo energético quando comparado com a necessidade energética

estimada (EER). O percentual de adequação do valor energético total mostrou que

58,1% das participantes estavam consumindo além da necessidade energética

estimada. Esses dados corroboram o elevado percentual de sobrepeso encontrado

nestas pacientes com síndrome de Turner.

A média da contribuição energética dos carboidratos nas dietas consumidas

pelas participantes do estudo encontrava-se dentro faixa (45 a 65%) recomendada

pelo 10M (2000).

Com relação ao consumo médio de proteínas, a contribuição energética

desse nutriente nos três grupos estudados foi de 12,8% nas crianças, 16,5% nas

adolescentes e 16,0% nas adultas. Esses valores encontram-se adequados,

conforme o 10M (2000), que pode ser de 1°a 35% do valor energético total.

Os resultados encontrados em relação ao percentual de contribuição de

ingestão de lipídios nessa população demonstraram que o consumo médio desse

nutriente se encontra entre os limites adequados de ingestão (20 a 35% do valor

enérgico total).

O consumo inadequado de zinco através da dieta é um dos fatores que

predispõe à deficiência desse mineral. Por isso, a estimativa das quantidades de

zinco ingerido, através de pesquisas quantitativas do consumo desse elemento na

dieta, é útil para avaliar o seu risco de deficiência em populações saudáveis e em

grupos de riscos. A deficiência de zinco é considerada com um risco elevado, além

de ser um problema de saúde pública, quando a prevalência de consumo

inadequado for maior que 25% para um determinado grupo de indivíduos (FOOO ANO

NUTRITION BULLETIN, 2007).

Estudos em países latino-americanos e nos EUA mostraram que a média da

ingestão diária de zinco varia entre 50% e 80% da recomendação,

independentemente da idade, gênero e raça (SALGUEIRO et aI., 2000).

Em nosso estudo foi verificado que 35,7% das participantes estavam com

ingestão de zinco abaixo dos valores recomendados segundo a EAR, de acordo com

o sexo e a faixa etária, ou seja, não estavam de acordo com a recomendação

(Figura 14).
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Deve-se levar em consideração, ainda, que muitas interações podem ocorrer

simultaneamente, as quais são dependentes do conteúdo de zinco na dieta, da sua

interação com outros componentes ingeridos e do estado nutricional do indivíduo.

Por outro lado, o organismo através de mecanismos homeostáticos consegue

compensar a inadequação da ingestão de zinco quando estas são temporárias. Esse

mecanismo ocorre por meio da redução de perdas endógenas fecais, urinárias e

tegumentares, e com isto, mantêm constante o conteúdo de zinco corpóreo (KING,

1999; PRASAD, 2003).

A concentração de selênio nos alimentos, como já abordado na revisão da

literatura, é dependente do conteúdo desse mineral no solo. Os dados da

concentração de selênio nos alimentos utilizados neste trabalho são provenientes da

tabela de USDA (United States Departament of Agriculture) que é de origem

Americana. Os alimentos produzidos no solo daquela região contêm concentrações

de selênio relativamente mais altas do que os alimentos produzidos em outros

países. Dessa forma, são necessários mais dados da concentração de selênio dos

alimentos produzidos em solos brasileiros para uma avaliação mais próxima do

consumo desse mineral pela nossa população. Como a determinação bioquímica de

selênio tem demonstrado a presença de deficiência relacionada a esse mineral em

muitos grupos da população brasileira, embora o consumo alimentar de selênio

tenha se apresentado adequado ou superior aos valores de recomendação,

podemos deduzir que os mesmos não refletem a ingestão real de selênio, devido às

limitações explicadas acima.

Considerando a recomendação de ingestão de referência para esse mineral e

a faixa etária, pôde-se observar que praticamente todas as participantes deste

estudo se encontravam acima dos valores da necessidade média estimada. Ao

analisar isoladamente os alimentos das dietas não foi observada a presença do

consumo de alimentos considerados ricos em selênio.

Esses resultados são bastante relevantes quando se correlaciona a ingestão

com os parâmetros bioquímicos, como pudemos verificar nesta pesquisa

Não existem trabalhos sobre a ingestão de selênio em portadoras da

síndrome da Turner, entretanto, a ingestão estará sempre relacionada com o

consumo alimentar de cada região.
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6.4 Avaliação de zinco no plasma, eritrócitos e urina

O zinco é um elemento-traço que desperta grande interesse para estudos de

crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde, uma vez que esse mineral

está intimamente ligado ao metabolismo ósseo agindo positivamente no crescimento

e desenvolvimento.

O estado nutricional relativo ao zinco deve ser avaliado utilizando a

combinação de vários índices, tendo em vista a falta de um método sensível, prático

e específico para a sua determinação (GIBSON, 1990).

A determinação da concentração de zinco no plasma é considerada um dos

índices mais utilizados na avaliação do estado nutricional de populações (GIBSON, 1990),

ainda que seja pouco sensível e específico, visto que o pool desse mineral é bem

regulado, favorecendo a manutenção da homeostase no organismo (HAMBIDGE, 2003).

Nesse estudo, observou-se que 22,2% das crianças, 68,4% das adolescentes

e 14,3% das adultas avaliadas estavam com concentrações de zinco no plasma

abaixo do ponto de corte (75-110I-l9/dL), conforme demonstrado na figura 15

(GUTHRIE e PICCIANO, 1994).

Ao relacionar a ingestão alimentar de zinco com os parâmetros bioquímicos

relativos a esse mineral, pudemos observar que um elevado percentual das

pacientes avaliadas apresentavam-se deficientes quanto à concentração desse

mineral no plasma, sendo esse parâmetro utilizado para avaliar o consumo de zinco

em curto prazo, pois este mineral possui um elevado tumouver neste compartimento

(GIBSON, 1990; SANDSTROM, 1997).

MICHELAZZO (2007) avaliou as concentrações de zinco no plasma de

crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo,

verificando que 12% se encontravam abaixo do ponto de corte

estabelecido (75-110 1-l9/dL), estando deficientes em zinco quando considerado

esse parâmetro.

Deve ser enfatizado que apenas 0,1% do conteúdo corpóreo de zinco

encontra-se no plasma, tendo uma dinâmica rápida e estando sob controle

homeostático (OMS, 1998). Fatores como estresse, infecção, catabolismo, hormônios

e alimentação estão envolvidos nas oscilações plasmáticas de zinco (GIBSON, 1990).

Conforme já explicitado anteriormente, praticamente não existem dados na

literatura sobre a concentração de zinco corpóreo na síndrome de Turner. Ainda que
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Considerando os valores de normalidade para concentração de zinco no

eritrócito (40-44 j.!gZn/gHb) segundo GIBSON (1990), observou-se que 66,7% das

crianças e 57,9% das adolescentes avaliadas apresentavam concentrações

inferiores aos valores de referência. Ao analisar a concentração encontrada para

esse parâmetro nas pacientes adultas com síndrome de Turner, 42,9% encontrava-se

com valores superiores à faixa de normalidade. Um aspecto importante a ser

discutido, diz respeito à incorporação do zinco na protoporfirina no processo de

eritropoiese, formando a zinco protoporfirina ao invés da hemoglobina, durante a

deficiência de ferro (BALDUS et. aI., 1996). Uma possível explicação para a

concentração aumentada desse elemento nos eritrócitos das pacientes adultas com

síndrome de Turner seria a presença desse complexo zinco protoporfirina indicando

uma deficiência de ferro, e consequentemente uma diminuição da hemoglobina circulante.

Em um estudo realizado com crianças e adolescentes brasileiras saudáveis

foi determinada a concentração de zinco no eritrócito e observou-se que 81 % das

meninas avaliadas estavam deficientes, segundo esse parâmetro (MICHELAZZO, 2007).

Portanto, nossos resultados corroboram com os mesmos obtidos no estudo citado,

independente de ser uma população acometida por uma síndrome, a qual apresenta

um risco de alterações metabólicas e hormonais.

No mesmo trabalho descrito acima (MICHELAZZO, 2007) foi avaliada a

excreção urinária de zinco em crianças e adolescentes e a média encontrada foi de

285,2 ± 152,6 j.!gZn/24h, estando estes indivíduos abaixo do ponto de

corte (300-600 j.!gZn/24h). Os nossos resultados também mostram uma média

de excreção urinária de zinco para crianças e adultas abaixo dos valores de

normalidade. Quanto ao grupo das adolescentes foi verificada uma excreção urinária

de zinco dentro da faixa de referência, porém com valores próximos ao limite inferior

desse intervalo. Ao realizar a distribuição percentual das pacientes quanto à

excreção de zinco pela urina, observou-se que 55,6% das crianças, 57,9% das

adolescentes e 66,7% das adultas avaliadas, estavam com excreção urinária abaixo

dos valores de referência proposto por GIBSON (1990). Esses resultados nos levam

a concluir que as participantes desse estudo, estavam eliminando menos zinco

através da urina na tentativa de manter a homeostase desse mineral no plasma.

A redução de zinco urinário ocorre rapidamente após o início de uma baixa

ingestão de zinco, essa situação se manifesta antes de qualquer mudança na



68

concentração plasmática ou na fração absorvida de zinco, tendendo a se manter

constante diante de uma ampla variação na ingestão (JOHNSON et aI., 1993). Os

nossos dados de excreção urinária relativa a esse mineral, mais uma vez

corroboram para uma ingestão deficiente de zinco.

Já existem na literatura descrições sobre a relação do estado nutricional de

zinco com algumas doenças metabólicas, como obesidade, diabetes mellitus,

resistência à insulina, doença renal, entre outras. Assim, o conhecimento das

concentrações de zinco nos compartimentos corpóreos dessa população é de suma

importância para uma intervenção clínica que melhore o quadro metabólico desse grupo.

Pelos resultados obtidos, pudemos verificar que cerca de 50% da população

em todas as fases de vida apresentaram algum déficit de zinco e o grupo de

adolescentes foi o mais comprometido em relação a este mineral, sendo que as

concentrações plasmáticas foram mais representativas neste caso de deficiência.

Portanto, uma intervenção nutricional no âmbito de uma orientação alimentar ou

mesmo de uma suplementação de zinco, é necessária.

6.5 Avaliação do selênio no plasma, eritrócitos, urina e unhas

O estado nutricional relativo ao selênio pode ser avaliado em vários tecidos

humanos, dentre eles: o plasma e eritrócito sanguíneo, urina, cabelos e unhas. A

determinação da concentração de selênio no plasma é considerada um parâmetro

de avaliação do estado nutricional desse mineral em curto prazo, uma vez que o

conteúdo de selênio presente nesse compartimento corpóreo responde rapidamente

a qualquer variação de ingestão diária do nutriente, estado fisiológico elou na

presença de doenças. Essa sensibilidade de variação do nutriente relacionada à

ingestão é devido à meia vida da selenoproteína P, que é de 4 horas (REILLY, 1996;

HAMBIDGE, 2003; GONZAGA et aI., 2007).

Pesquisas relacionadas à ingestão de nutrientes, bem como a sua distribuição

no plasma, eritrócito, urina e unhas em pacientes com síndrome de Turner não são

relatados na literatura. A ingestão de selênio é bastante variável, conforme a região

de onde os alimentos são produzidos. De maneira geral, a ingestão de selênio por

alguns grupos da população brasileira e o reflexo dessa ingestão nas concentrações

plasmáticas e eritrocitárias têm demonstrado valores próximos aos limites marginais

descritos na literatura para essas variáveis.
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A distribuição percentual das portadoras da síndrome de Turner em relação a

concentração plasmática de selênio, demonstrou que aproximadamente 80% das

participantes desse estudo se encontravam abaixo do valor mínimo (53 fl9/L)

proposto por ALEGRIA (1996) para população saudável. Sendo que a média da

concentração de selênio encontrada no plasma das crianças, adolescentes e adultas

avaliadas nessa pesquisa foi de 44,86 ± 10,40,43,60 ± 12,77 e 38,59 ± 14,42 fl9/L,

respectivamente. Quando a média da concentração plasmática de selênio foi

comparada ao valor de referência proposto na literatura, não encontrou-se diferença

estatisticamente significativa (p<0,05).

Os resultados de alguns trabalhos realizados no Brasil com o objetivo de

avaliar o estado nutricional relativo ao selênio em diversos grupos da população

estão apresentados no quadro abaixo:

Quadro 04. Concentração de selênio no plasma em alguns grupos da população
brasileira

--

"AútÓres" 'Conçentraçªo des~lênio no plasma (J..lg/L)

BOAVENTURA (1994)1

MEDEIROS (1997)2

COUTINHO (1999)3

SILVA (2002)4

GONZAGA (2002)58

GONZAGA (2002)5b

BEHR (2004)6

BORTOLl (2005)7

49,9

75,0

76,2

78,5

107,3

83,6

73,0

75,4

1. Média da concentração de selênio no plasma de estudantes residentes na cidade de São Paulo.
2. Mediana da concentração de selênio no plasma de adultos saudáveis.
3. Mediana da concentração de selênio no plasma de um grupo controle, antes da prática de capoeira.
4. Mediana da concentração de selênio no plasma de mulheres idosas residentes na cidade de São
Paulo.
5a. Média da concentração de selênio no plasma de crianças saudáveis residentes na cidade de
Macapá - AP, submetidas a um programa de merenda escolar enriquecida com castanha-do-Brasil.
5b. Média da concentração de selênio no plasma de crianças saudáveis residentes na cidade de
Belém - PA.
6. Média da concentração de selênio no plasma de idosos não institucionalizados.
7. Média'da concentração de selênio no plasma de adultos ovolactovegetarianos residentes na cidade
de São Paulo - SP.

A avaliação da concentração de selênio no eritrácito das participantes com

síndrome de Turner mostrou que 55,6% das crianças, 52,6% das adolescentes e
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que reflete o estado atual de ingestão diária de selênio (ESTADOS UNIDOS - NRC,

2001).

Os resultados do nosso estudo mostraram que a concentração de selênio

encontrada na urina das crianças, adolescentes e adultas com síndrome de Turner

foi de 0,007 ± 0,004, 0,006 ± 0,003 e 0,006 ± 0,003 ).1g/mL, respectivamente. Esses

níveis de concentração quando distribuídos em percentual, segundo os valores de

referência da literatura, mostraram que 94,7% das participantes estavam eliminando

concentrações reduzidas de selênio.

Ao verificar que as concentrações de selênio no plasma e eritrácito estavam

depletadas na população estudada, sugere-se que a diminuída excreção urinária

observada no estudo seja explicada pela tentativa do organismo em poupar a

eliminação deste elemento, a fim de não reduzir as suas concentrações plasmáticas.

Esse fato corrobora a idéia de uma ingestão deficiente em selênio, conforme

discutido anteriormente.

Um estudo realizado por GONZAGA (2002) em crianças da região norte do

Brasil (Macapá - AP) que consumiam merenda escolar enriquecida com

castanha-do-Brasil, comparadas com crianças de Belém - PA que não recebiam

suplementação, observou que esta intervenção levou ao aumento da excreção além

dos níveis normais, podendo colocar essas crianças em risco de excesso.

Outro parâmetro utilizado para avaliar o estado nutricional pregresso de uma

população em relação à ingestão alimentar de selênio é a determinação desse

elemento nas unhas. Uma vez que a matriz que constitui as unhas é composta por

tecidos queratinizados que acumulam selênio e o seu crescimento ocorre

lentamente, e este se torna um bom biomarcador do estado nutricional em longo

prazo (FOX e FAIRWEATHER-TAIT, 1999; GIBSON, 1990).

A média da concentração de selênio encontrada no presente estudo foi de

0,39 ± 0,14 ).1g/g nas crianças, 0,36 ± 0,18 ).1g/g nas adolescentes e 0,50 ± 0,51 ).1g/g

nas adultas, não apresentando diferença estatisticamente significativa entre os

grupos estudados. Quando esses resultados foram distribuídos segundo o ponto de

corte utilizado para esse parâmetro (0,7-1,19 ).1g/g) , foi observado que todas as

crianças com síndrome de Turner avaliadas apresentavam-se abaixo do limite

inferior de referência. Grande percentual de adolescentes e adultas também se

encontravam abaixo do valor inferior de referência, 93,8% e 66,7%, respectivamente.
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Alguns estudos realizados com a população do estado de São Paulo

demonstraram concentrações reduzidas de selênio nas unhas. BOAVENTURA (1994)

avaliou a concentração desse mineral nas unhas de estudantes residentes na cidade

de São Paulo e verificou uma média de 0,32 !J.g/g. Outro estudo com o mesmo

enfoque foi o de MEDEIROS (1997), que avaliou em adultos saudáveis a

concentração de selênio nas unhas e os resultados demonstraram valores médios

de 0,52 !J.g/g, inferiores ao citado pela literatura. Dessa forma, os nossos resultados

foram condizentes com a média encontrada para esse parâmetro na população do

estado de São Paulo.

A avaliação bioquímica do selênio na população estudada mostrou

claramente que há uma alteração da concentração desse mineral nos

compartimentos corpóreos avaliados. Em contrapartida, a avaliação do consumo

alimentar de selênio nestas pacientes se mostrou acima da recomendação para

esse nutriente. O que nos leva, mais uma vez, a discutir sobre os dados da

concentração de selênio nos alimentos de tabelas internacionais, visto que a

avaliação da concentração desse mineral em dietas da nossa população é

dependente de dados de alimentos produzidos em solos brasileiros e estudos com

essas informações ainda são raros.

O conhecimento do estado nutricional relativo ao selênio é de grande

importância nas pacientes com síndrome de Turner, uma vez que a produção de

radicais livres está aumentada e o mineral selênio tem função antioxidante,

reduzindo esse processo. Os resultados mostraram que as pacientes avaliadas

encontravam-se deficientes em todos os parâmetros utilizados para determinar o

estado nutricional de selênio. Podemos sugerir, neste caso, a suplementação com

uma castanha-do-Brasil para essa população e monitorar as alterações metabólicas

presentes.

6.6 Avaliação da atividade da glutationa peroxidase

O selênio faz parte da glutationa peroxidase (GPx) e de outras selenoenzimas

ou selenoproteínas, que estão envolvidas na remoção do peróxido de hidrogênio e

peróxidos lipídicos produzidos durante o estresse oxidativo (ERDEN-INAL et aI., 2002).

A relação da atividade da GPx com as concentrações de selênio no eritrócito vem

sendo utilizada como um biomarcador de estado nutricional relativo ao selênio

(BROWN e ARTHUR, 2001).
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A determinação da atividade da GPx nas participantes deste estudo foi

comparada com o intervalo de normalidade proposto pelo kit comercialmente

utilizado em nossas análises (Ransel, Randox Laboratóries, UK). Também,

comparamos os resultados encontrados na população de crianças e adolescentes

com síndrome de Turner com o estudo de GAETA e colaboradores (2002), onde foi

avaliada a atividade da GPx no eritrócito de crianças e adolescentes saudáveis. A

média encontrada nessa população foi de 10.510,8 ± 2.166,3 U/L e os resultados do

presente estudo para essa determinação foi em média de 12.370,16 ± 2.756,64 U/L

nas crianças, 11.695,14 ± 3.283,41 U/L nas adolescentes e 9.711,14 ± 2.511,12 U/L

nas adultas. Ao realizar a análise estatística pelo test t de Student (p<0,05) não

foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as médias

encontradas no nosso estudo comparadas com estudo de GAETA (2002).

A atividade da glutationa peroxidase também foi expressa em U/g Hb. Os

valores médios encontrados da atividade da GPx no eritrócito de crianças e

adolescentes com síndrome de Turner foi de 38,07 ± 5,46 e 41,44 ± 14,88 U/gHb,

respectivamente. KOZER e colaboradores (2003) também avaliaram a atividade

desta enzima em crianças saudáveis e encontraram um valor de mediana de 44,98 U/gHb.

A partir dos nossos resultados, observou-se que as crianças, adolescentes e

adultas do presente estudo encontravam-se dentro do intervalo de referência proposto

pelo kit comercialmente utilizado (27,5-73,6 Ulg Hb), além de não diferirem dos dados

encontrados na literatura para crianças e adolescentes saudáveis.

A correlação linear de Pearson entre a concentração de selênio no eritrócito e

a atividade da GPx, foi diretamente proporcional nas crianças e adultas com

síndrome de Turner, enquanto que nas adolescentes essa correlação foi

inversamente proporcional, conforme demonstrado na figura 27.
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7.0 CONCLUSÕES

A avaliação do estado nutricional relativo ao zinco e ao selênio nas portadoras

da síndrome de Turner, em diferentes fases de desenvolvimento, mostrou que a

maioria das pacientes estavam deficientes nestes nutrientes.

A avaliação antropométrica identificou um elevado percentual de sobrepeso

nas participantes avaliadas, corroborado pela avaliação de gordura corporal.

o consumo alimentar das participantes apresentou-se dentro do percentual

recomendado para macronutrientes, e aumentado em relação à adequação da

ingestão de energia diária.

o consumo de zinco foi inferior ao recomendado em cerca de 35% das

pacientes avaliadas. Em relação ao consumo de selênio, todas consumiram esse

mineral acima da recomendação de EAR.

o estado nutricional relativo ao zinco apresentou-se deficiente em

aproximadamente metade da população deste estudo quando avaliada pelos

parâmetros de zinco plasmático, eritrocitário e urinário. Os grupos de crianças e de

adolescentes com síndrome de Turner foram os que apresentaram maior percentual

de deficiência.

A avaliação do estado nutricional relativo ao selênio, mostrou que as

pacientes com síndrome de Turner, dos três grupos estudados, encontravam-se

deficientes em todos os parâmetros utilizados.

Na determinação da atividade da glutationa peroxidase, verificou-se que

15,8% e 14,3% das adolescentes e adultas, respectivamente, apresentaram

atividade reduzida dessa enzima, e todas as crianças encontraram-se dentro dos

valores de referência.
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Anexo 01 (OBRIGATÓRIO)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Secretaria de Pós-Graduação

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de
Mestrado/Doutorado

L O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração
máxi:ma de trinta minutos.

2. Os membros da banca farão a argüição oral. cada examinador
disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente sobre
o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua
resposta.

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é
facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador.

3.• A sessão de defesa será aberta ao público.

4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma se
reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou
reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na argüíção.

4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão
Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado
na ata.

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por
unanimidade ou pela maioria da banca.

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós~

Graduação: g9farma@usp.br, (11) 3091 3621.

São Paulo, 18 de março de 2005.

Profa. Ora. Bernadette D. G. M. Franco
Presidente da CPG/FCF/USP

Av. Prof. lineu Presles, 580, aloco 13 A· Cidade UnivérSnátia· CEP 05608-·900· Sào Paulo· SP
Fone; (11) 3091 ~21 . Fa~ (11) 3091 3141 - e-ma~; pgfarma@usp.br
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Anexo 02

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmaoêuti'ca.s

Comitê de Ética em Pesquisa· CEP

Ofício CEP na 128/2006

São Paulo, 11 de outubro de 2006.

IImo(a). Sr(a).
Prafa. Ora. Liliane Viana Pires
Silvia Maria Franciscato CoZ,Zolino
FBA

Prezado(a) Senhor(a),

Vimos informar que o Comitê de Ética em Pesquisa da FCFIUSP, em reunião

realizada em 22 de maio de 2006, APROVOU o projeto "Avaliação do estado

nutricional relativo ao selênio e zinco de crianças com síndrome de tumer oi

{Protocolo CEP na 357} apresentado por Vossa Senhoria.

Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto, deverá

ser apresentado um relatório pardal, de acordo com o Artigo 18 - item C, da Portaria

FCF-111/97.

Atenciosamente,

j'l\j, ~ ,nc/,~l litoJ~.JJ;2~ \I){) _/
Profa. Ora. Valentina Porta

Coordenadora do Comitê de Ética Pesquisa
FCF/USP
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Anexo 03

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CI~NCIAS FARMACÊUTICAS - FCF/USP

DEPARTAMNETO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

FICHA DE CADASTRAMENTO

N° _

GRUPO: _

Identificação Data __/- __/~_
Nome

DN / / Idade anos Naturalidade-------
Escolaridade da mãe Escolaridade do pai _

Renda Familiar: ( ) até 10 SM () De 10 a 20 SM () Acima de 20 SM

Endereço _

Bairro Cidade - Estado---
CEP _ Tel _

História Clínica

a) Antecedentes familiares:

( ) Síndrome de Turner ( ) Dislipidemias ( ) Diabetes mellitus ( )

Hipertensão arterial ( ) Obesidade ( ) Outras _

b) Presença de Doenças? S ( ) N ( )

( ) Artrite reumatóide ( ) Hipertensão Arterial ( ) Diabetes mellitus ( ) Doença Renal

) Hipotireoidismo ( )Outras _

c) Uso de Medicamentos: S ( ) N ( ) Qual? _

d) Faz reposição hormonal? S ( ) N ( )

( ) Estrógeno ( ) Hormônio do crescimento ( ) Outros _

e) Uso de suplemento vitamínico-mineral? ( ) S ( ) N

f) Pratica alguma atividade física? ( ) S ( ) N

Qual? Freqüência/intensidade: _
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Anexo 04

~
Universidade de São Paulo

Faculdade de Ciências Farmacêuticas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSAVEL

1. Nome do Paciente: ..

Documento de Identidade N° :......................................................... Sexo: ( ) M ( ) F

Data de Nascimento: 1 ..1. ..

Endereço: N°: Apto: .

Bairro: Cidade: .

CEP: Telefone: .

2. Responsável Legal: .

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): .

Documento de Identidade N°: Sexo: ( )M ( )F

Data de Nascimento: .I. I ..

Endereço: N°: Apto: .

Bairro: Cidade: CEP: Tel: ..

111 - DADOS SOBRE A PESQUISA

1. Título do Protocolo de Pesquisa: Avaliação do estado nutricional relativo ao selênio
e zinco em pacientes com síndrome de Turner em diferentes fases de
desenvolvimento.

2. Pesquisador: Liliane Viana Pires
Cargo/Função: Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos
Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF/USP
Departamento da FCF/USP: Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA

Risco Mínimo (X) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior ()

(A participante da pesquisa não sofrerá nenhum perigo com conseqüências imediatas ou
tardias dos procedimentos utilizados nessa pesquisa).

4. Duração da Pesquisa: 6 meses

111- REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

Na síndrome de Turner existem muitas alterações que afetam o equilíbrio e o bom
desenvolvimento das crianças, adolescentes e adultas acometidas com esta doença. Devido
a isso, este estudo tem como objetivo avaliar o estado nutricional de alguns minerais que
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podem ser importantes para minimizar estas alterações. A pesquisa constará de 20 crianças
de 5 a 9 anos, 20 adolescentes de 10 a 19 anos, e 20 adultas com 20 a 59 anos, voluntárias
com a síndrome de Turner. Serão realizadas análises no sangue, na urina, nas unhas e na
dieta, para avaliar os minerais selênio e zinco. Além disso, também serão obtidos dados
antropométricos (peso, altura, etc.). Para isso, serão necessárias: uma (1) coleta de sangue
(12 mL), estando a participante em jejum de no mínimo 12 horas, coleta de urina durante 24
horas e uma (1) coleta de unhas. Também será necessário que durante três dias sejam
anotados todos os alimentos consumidos pelas participantes, a fim de analisar o consumo
alimentar. Os responsáveis receberão todas as orientações necessárias para a realização
da pesquisa. Este estudo não trará nenhum risco para as participantes. Na coleta do sangue
poderá ocorrer um desconforto, devido à dor da picada da agulha, mas logo passa (serão
utilizadas seringas e agulhas descartáveis e esterilizadas). Esta pesquisa trará benefícios
para a participante com a síndrome de Turner, pois existem evidências de que os minerais
exercem um efeito protetor no organismo, equilibrando e contribuindo para o crescimento e
bom desenvolvimento. Além do que, a participante passará por uma avaliação nutricional
completa, sem nenhum custo financeiro para a família e, será dada uma orientação quanto à
alimentação que deverá ser seguida para a melhora do quadro.

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA
PESQUISA

E direito de cada participante obter os resultados das análises que serão feitas, bem
como informações sobre o andamento da pesquisa, procedimentos utilizados, riscos e
benefícios relacionados a esta pesquisa, em qualquer fase do estudo, a fim de esclarecer
eventuais dúvidas.

Deve ser ressaltado que a participação na pesquisa poderá ser desfeita em qualquer
momento que o Sr. (a) achar conveniente, sem sofrer nenhum tipo de constrangimento.

Os resultados obtidos na pesquisa, serão arquivados e mantidos em sigilo, preservando
a privacidade de cada participante, conforme ética.

Não haverá nenhuma despesa financeira para o (a) Sr. (a) na participação deste estudo.
Também não haverá recompensa financeira relacionada à participação na pesquisa.

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS
CLíNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

Liliane Viana Pires (Mestranda do programa de Pós-Graduação em Ciência dos
Alimentos da FCF/USP)
Faculdade de Ciências Farmacêuticas/FCF
Av. Lineu Prestes, 580 - Bloco 14
Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"

CEP 05508-000 - São Paulo - SP
Telefones: 3091-3625 (Laboratório de Nutrição-Minerais)
(11) 8518-6420

IVI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.

São Paulo, de de _

Assinatura do sujeito de pesquisa
ou responsável legal

Assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome legível)
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Anexo OS

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

--ANTROPOMETRIA--

NOME: N°--

DN:_/_/ GRUPO: _

DADOS ANTROPOMÉTRICOS:

IDADE anos

PESO kg

IMC (kg/m2
): ------

CLASSIFICAÇÃO: _

Percentil PII: Classificação: _

Percentil EII: Classificação: _

Percentil P/E: Classificação: _

BIOIMPEDÂNCIA

% massa magra:. _

% massa gorda: _
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Anexo 06

ORIENTAÇÃO PARA COLETA DAS UNHAS

.:. Deixar as unhas crescerem;

.:. Não utilizar nenhum tipo de esmalte;

.:. Lavar com água e sabão comum;

.:. Corte as unhas bem curtas;

.:. Misture as unhas dos pés (direito e esquerdo), com exceção das

unhas dos dedos do dedão, que devem estar separadas das

demais unhas dos dedos dos pés;

.:. Guarde em dois sacos plásticos limpos e bem fechados;

.:. As unhas das mãos deverão ser guardadas em outro saquinho

plástico, separada das unhas dos pés;

.:. Identifique os sacos com o seu nome completo, com a origem das

unhas, se dos pés, das mãos ou do dedão do pé.

•:. Anote a data da coleta.

Pesquisadora: Liliane Viana Pires
Laboratório de Nutrição e Minerais: (11) 3091-3625
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Anexo 07

REGISTRO ALIMENTAR

NOME DATA , ,__

DIA DA SEMANA----------

REFEiÇÃO ALIMENTOS
QUANTIDADE

DESJEJUM

(medida caseira)

LANCHE

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

CEIA
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