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RESUMO

A literatura registra que a distribuição do zinco no organismo é diferente

entre indivíduos obesos e indivíduos eutróficos. Com o objetivo de avaliar se a

orientação nutricional para diminuição de peso teria influência nessa

distribuição, foi estudado um grupo de 15 adolescentes do sexo feminino entre

14 a 18 anos, apresentando Percentil de índice de Massa Corpórea (P/MC)

>85, atendidas no Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente (CAAA) da

Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina.

A orientação dietética foi realizada com ênfase em uma dieta

normocalórica utilizando a pirâmide dos alimentos. Os itens do consumo

alimentar que resultaram em diferença significativa em p<O.05 foram: proteínas,

frutas, carnes e ovos e leite e derivados. Os parâmetros bioquímicos

analisados para avaliar o estado nutricional relativo ao zinco foram: plasma,

eritrócitos, sedimento salivar e urina de 24 horas. Como suporte para esses

dados foram avaliadas também a insulina sérica, superóxido-dismutase

intraeritrocitária (500) e a creatinina urinária. As variáveis bioquímicas que

apresentaram significância de p<O.05 foram o zinco e a 500 intraeritrocitarios,

assim como estas também tiveram correlação com p<O.05. Os resultados

indicam que a mudança no padrão alimentar durante 4 meses foi efetiva para

aumentar significantemente o zinco intraeritrocitário.

Palavras chaves: adolescente, dieta, obesidade e zinco.



Abstract

There are sígnifícant dífferences on the zínc dístributíon between obese

and non-obese índívídua/s. A fifteen female adolescents group, wíth a PIMe

>891', has been studíed ín order to evaluate the ínfluence on the zínc

dístributíon ofa nutritíonalorientatíon for weíght loss.

Normochaloric díet based on the food pyramíd was íntroduced. The ítems

that presented more sígníficant dífference on p<0,05 were proteíns, fruíts, meat

and eggs, and mílk and mílk products.

Zínc bíochemícal parameters assessment were plasma, erythrocytes,

salívary sedíment and 24 hours urine, SOD and urinary creatíníne.

Results show that changes on alímentary pattern during 4 months ís

sígnificantlyeffectíve for íncreasíng íntraerythrocytíc zínc.

Key words: adolescent, díet, obesíty, and zínc.
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INTRODUÇÃO 2

1 Introdução

A obesidade é a principal doença de causa nutricional nos países

desenvolvidos e em desenvolvimento. Sua prevalência aumentou nas duas

últimas décadas (WHO, 1998), inclusive em crianças e adolescentes

(SICHIERI,1994; OGDEN et aI. 2002).

É definida como multifatorial, heterogênea e está associada a

compiicações metabóiicas (REAVEN, 1998). Â maior causa é devida ao aumento

do consumo energético relacionado ao baixo dispêndio energético decorrente

da urbanização e automação (BOUCHARD, 2003).

POPKIN et ai (1993) chamou de transição nutricional as mudanças nos

padrões nutricionais, resultando em modificações na composição da dieta

como: aumento de gordura, principalmente de origem animal, açúcar e

alimentos refinados, associadas à redução em carboidratos complexos e fibras

- a chamada dieta ocidental.

Estudos mostram que indivíduos obesos têm níveis de zinco plasmáticos

diminuídos (ATKINSON et ai. 1978; MARREIRO et ai. 2002), enquanto outros

estudos observaram níveis adequados de zinco eritrocitário (PERRONE et ai.

1998). Também tem-se verificado níveis elevados deste mineral no tecido

adiposo e fígado de animais obesos (BEGIN-HEICK et ai. 1985; DONALDSON et

aI. 1988. Foi observada a produção de metalotioneína pelo tecido adiposo em

condições de estresse e inflamação (TRAYHURN, et aI. 2000). Esta

metaloproteína transporta o zinco para o fígado e diminui o seu trânsito no

plasma (COUSINS, 1985; PRASAD,1991).

A baixa concentração de zinco está relacionada com aspectos

importantes observados na obesidade como: fatores antioxidantes (BRAY &

BETTERR, 1990), formação do hormônio insulina (BERNADIER, 1998),

participação da enzima superóxido dismutase (SOD) (OLUSI, 2002), diminuição

da lipoproteína de baixa densidade (KOO & LEE, 1989) e relação com a

produção de leptina (CHEN et aI. 1999).



INTRODUÇÃO 3

o objetivo deste trabalho foi avaliar, na primeira fase, o consumo de zinco

por adolescentes obesas e correlacioná-lo com parâmetros bioquímicos para

avaliação do estado nutricional relativo a este mineral (concentração de zinco

no plasma, eritrócitos, urina e sedimento salivar). Na segunda fase, foi

analisada a influência da intervenção dietética para redução da gordura

corporal na distribuição do zinco nos parâmetros relacionados e conjugados a

este estudo (insulina e 800).
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REVISÃO DA LlTERATURA 5

2. Revisão da Literatura

2.1 Obesidade

A Organização Mundial da Saúde conceitua a obesidade como uma

condição caracterizada pelo excesso de gordura corporal resultante de um

desequilíbrio entre ingestão calórica e gasto energético, acarretando um

aumento da prevalência de doenças degenerativas (WHO, 1998).

O aumento de crianças e adolescentes obesos, de acordo com o National

Health Examination Survey (NHANES), teve início nos anos de 1976 - 1980,

principalmente na faixa etária de 6 a 11 anos. No entanto, nos anos de 1988 

1994 houve uma elevação de mais de 100% na prevalência de sobrepeso em

relação ao primeiro estudo com crianças e adolescentes com percentil de índice

da massa corpórea (PIMC) ~95 para o mesmo sexo e idade. Nos anos de 1999

e 2000, a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças de 6 a11 anos foi

de 15,3% e de adolescentes entre 12 e 19 anos foi de 15,5% (OGDEN et aI.

2002), sendo que a obesidade na adolescência é um fator preditivo da

obesidade no adulto (FONSECA et aI. 1998).

A adolescência é o período entre 10 e 19 anos de idade (WHO, 1995),

acompanhada de transformações mentais (OUITEIRAL, 1994), enquanto a

puberdade é o desenvolvimento fisiológico (PAGNONCELLI, 1999) seguido das

alterações hormonais (DAMIANI & SETIAN, 1979), representadas pela primeira

menstruação nas meninas (menarca) e pela produção espermática no sexo

masculino. A conclusão da puberdade se dá com o término de crescimento

físico e o amadurecimento gonadal, que possibilita a plena função reprodutiva.

Esse processo ocorre por volta dos 18 anos, coincidindo com a soldadura das

cartilagens de conjugação das epífises dos ossos longos, determinante do fim

do crescimento esquelético (OSÓRIO, 1992).

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN) de 1989

mostrou adolescentes do sexo feminino entre 10 e 14 anos, moradoras da

região Sul, com índices de massa corpórea (IMC) maiores que as americanas

avaliadas pelo NHANES (SICHIERI, 1994). WANG et aI. (2002) encontraram
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variação de 4,1% para 13,9 % de sobrepeso e obesidade na faixa etária de 6 a

18 anos entre as décadas de 1970 e 1990.

A prevalência de sobrepeso e de obesidade em adolescentes nos anos de

1996 a 1997 foi de 8,45% no Nordeste e 11,53% no Sudeste do Brasil. Nesta

região, a área urbana foi a mais afetada, enquanto no Nordeste foram

encontrados valores semelhantes nas áreas rural e urbana (MAGALHÃES &

MENDONÇA, 2003).

Vários fatores são importantes na gênese da obesidade: genéticos,

fisiológicos e metabólicos (BRAY, 1987), mas os que melhor explicam este rápido

aumento estão relacionados à alimentação e ao estilo de vida (HILL et aI. 1995).

GARAULET et aI. (2000), em estudo com 331 adolescentes de 14 a 18

anos, moradores da zona rural da Espanha, observaram valores de 30,7% de

sobrepeso e obesidade nas adolescentes do sexo feminino e 48,2% nos

adolescentes do sexo masculino. O subgrupo de 15 e 16 anos apresentou a

maior prevalência (20 a 25%) e as adolescentes do sexo feminino, com 18

anos, a menor prevalência (4%), indicando os autores que poderia ser pela

preocupação com a auto-imagem. As meninas apresentaram aumento da

gordura ingerida em relação ao total de energia, a qual foi correlacionado com

o IMe e os baixos níveis de fibras na dieta, assim como baixo consumo de

carboidratos quando comparadas ao grupo controle.

BELL et aI. (1998) referem que dietas ricas em gordura, além de conterem

mais que o dobro de calorias em relação aos demais macronutrientes, têm

elevado nível de densidade por causa do menor teor de água, diferenciado-se

de outros tipos de alimentos, cujo peso está aumentado por níveis maiores de

água ou ainda pela presença de fibra, contribuindo para diminuir a densidade

do alimento (ROLLS & BELL, 2000).

O comportamento atual dos indivíduos, como sedentarismo, alimentação

inadequada, excesso de carboidratos na dieta, refeições rápidas, lanches

desequilibrados e alto consumo de doces e guloseimas contribuem para o

aumento do peso. Na adolescência alguns comportamentos se evidenciam,

devido às características deste período de transição para a fase adulta, pela
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baixa auto-estima, e pela enorme suscetibilidade à propaganda consumista

(FISBERG,2004).

Porém alguns autores acreditam que os aspectos genéticos têm uma

relação mais forte com a obesidade do que os demais fatores, como mostra a

experiência de (OGDEN, 2004), estudando gêmeos homozigotos, com fatores

ambientais diferentes e gêmeos dizigotos com fatores ambientais iguais. O

resultado mostrou que o primeiro grupo é mais similar em relação ao peso do

que o segundo.

GARN at ai. (1981) estudaram a teoria genética da obesidade em

crianças com pai e mãe que apresentavam obesidade, e os resultados obtidos

indicaram 80% de probabilidade de estas crianças se tomarem obesas.

Quando somente um dos pais apresentava obesidade, esta probabilidade caiu

para 40% e quando nenhum dos pais apresentava obesidade a probabilidade

ficou em tomo de 7%. STUNKARD et aI. 1996, em pesquisa realizada com 540

adultos que foram adotados, observaram a relação de peso com os pais

adotivos e biológicos, encontrando uma maior relação de peso com a mãe

biológica.

Um outro fator de risco para a obesidade é o antecedente de

amamentação. Em um estudo realizado na Bavária com 134.577 crianças de 6

anos, os autores (KOLETZKO & VON KRIES, 2002) observaram a relação entre as

variáveis amamentação e sua duração com a presença da obesidade, sendo

evidenciado nas crianças obesas o aumento da insulina plasmática. Este

hormõnio é responsável pela deposição de gordura (LUCAS et ai. 1980),

podendo causar o desenvolvimento precoce de adipócitos. E o leite matemo

contém o fator de crescimento epidérmico e o TNFu, que inibem a diferenciação

dos adipócitos in vitro quando comparados com a introdução das mamadeiras

(VON KRIES at ai. 1999).

DAMIANI & ABREU (1989) confirmam que a maioria dos indivíduos obesos

não apresentam alterações endócrinas como causa da obesidade. FISBERG

(1995) aponta que 95% dos casos de obesidade resultam do balanço positivo de

energia, os demais 5% seriam, de etiologias endógena, isto é, têm causas

hormonais (alteração do metabolismo tireoidiano, gonadal, hipotálamo-
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hipofisário), tumorais (como craniofaringeoma) e síndromes genéticas (de Prader

Willi e Lawrence Moon Biedl).

Por outro lado, pesquisadores de genética como COMUZZIE & ALLlSON

(1998), referem que cerca de 40 a 70% dos casos de obesidade em humanos

estão relacionados a genótipos.

De acordo com GUTHRIE & PICCIANO (1995), indivíduos podem apresentar

baixo gasto de energia comparados a indivíduos eutróficos. POEHLMAN &

HORTON, (1995) citam que a taxa metabólica basal corresponde a cerca de 60

75% do total de energia gasta e pode ser definida como o processo de

homeostase para as funções básicas do organismo. É também dependente da

massa livre de gordura e de fatores como idade, sexo, composição corporal e

fatores genéticos. O efeito térmico do alimento aumenta o gasto energético pela

ingestão alimentar e representa 10% da energia gasta, incluindo absorção,

metabolismo e estoque. O componente mais variável é a atividade física, que

engloba a atividades físicas voluntária e involuntária (POEHLMAN & HORTON,

1995).

DIETZ (1994) refere três períodos críticos para o desenvolvimento da

obesidade: entre 5 a 7 anos, durante a adolescência e o terceiro trimestre da

gestação, pois nestes períodos ocorrem hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos.

POWER et aI. (1997) comenta que a adiposidade na adolescência deve

ser foco da Saúde Pública, pois associa-se com doenças crônicas na fase

adulta, como doenças coronárias, hiperlipidemia, hiperinsulinemia, hipertensão

e aterosclerose. Também está associada a alguns tipos de câncer, existindo

uma diferença entre os sexos: câncer de próstata e colo-retal para o sexo

masculino; e câncer de endométrio, colo do útero, vesícula biliar, ovário e

mama para o feminino (GARFINKEL, 1986).

Resistência à insulina, aumento da Iipoproteína de baixa densidade

(VLDL), diminuição da lipoproteína de alta densidade (HDL) e hipertensão

arterial são alterações geralmente encontradas em indivíduos obesos (ALBERTI

& ZIMMET, 1998).
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MAHONEY et aI. (1996) argumentam que especificamente na fase da

adolescência, pode ocorrer a maturação sexual precoce em meninas obesas

(FONSECA et al.1998) associada à distribuição central de gordura corporal

(VAN LENTHE et aI. 1996). A estatura durante a adolescência é maior que a

média para idade, porém a estatura final pode resultar diminuída por

fechamento precoce das cartilagens de crescimento, podendo estar associada

a genu valgo, coxa vara e deslizamento da cabeça do fêmur. As meninas

podem apresentar amenorréia devido à liberação de gonadotrofinas (DAMIANI &

ABREU, 1989), reprimindo o desenvolvimento dos folículos (MALECKA

TENDERA & MOLNÁR, 2002) e distúrbios psíquicos como causa ou

conseqüência da obesidade, podendo interferir nas alterações da imagem

corporal decorrente do excesso de peso (DAMIANI & ABREU, 1989).

Alguns autores, com o objetivo de associar a maturidade precoce à

obesidade, referem o aumento da liberação da leptina. CHEHAB et aI. (1977)

administraram esta substância a ratos, observando a relação entre níveis

aumentados desse hormônio e a fertilidade precoce.

Para determinar a prevalência da Obesidade na população de

adolescentes é necessário utilizar indicadores precisos, pois este grupo sofre

alterações da composição corporal, fatores hormonais, nutricionais e ambientais

(PUIG, 1996).

Em pesquisas epidemiológicas, o uso do índice de massa corpórea (IMC),

índice usado para a classificação da obesidade do ponto de vista

epidemiológico, define a massa corporal total e não a massa de gordura. A

partir de 1995, a Organização Mundial de Saúde propôs o uso do IMC para

idade como indicador do estado nutricional, considerando-se sobrepeso o

índice acima do percentil 85, e obeso acima do percentil 95. A Organização

Mundial da Saúde (1995) inclusive indica a avaliação das dobras cutâneas

tricipitais e subescapulares em função da idade, pois o termo obesidade é

melhor empregado quando existe grau elevado de gordura subcutânea. Porém

acrescentam os autores (HIMES & DIETZ, 1994), que ainda deve ser

considerada a história da família, pressão sangüínea, colesterol total e

aumento do IMC anteriormente.



REVISÃO DA LITERATURA 10

Considerando que medidas de dobras às vezes podem não ser utilizadas

apropriadamente pelo alto grau de obesidade, os autores CEZAR (2002) e

CHIARA et aI. (2003) explicam que medidas usadas em indivíduos não obesos

são contra indicadas para indivíduos obesos, pela inadequação do aparelho ou

ainda pelo desconforto do avaliado.

Na pesquisa de MONTEIRO et aI. 2000, na cidade de Pelotas, o critério

para determinação de sobrepeso e obesidade, que apresentou melhor

desempenho foi o ponto de corte do IMC ~25 para triar adolescentes com 15

anos ou mais, resultando em 5% de casos de falso positivos na população

masculina e 13% na população feminina.

Verificando os índices de especificidade e sensibilidade para detectar

adolescentes com obesidade, SARDINHA et aI. (1999) encontraram

adolescentes em risco para obesidade, no ponto de corte de maior equilíbrio do

IMC, dentro dos percentis 70 e 75.

VALVERDE et aI. (1998) e CINTRA et aI. (2004) referem que o uso do IMC

relativo tem proporcionado resultados satisfatórios em estudos de curta

duração, pelo fato de correlacionar o IMC ao sexo e à idade.

Na ausência de ponto de corte para os percentuais de gordura corporal, a

obesidade pode ser definida como um percentual de gordura corporal maior do

que 25% para meninos e de 35% para as meninas em idade púbere e maior

que 30% para as crianças pré-púberes (WESTRATE & DEURENBERG, 1989).

O excesso de gordura da dieta é estocado no tecido adiposo e o balanço

energético é correlacionado com o balanço de gordura, efeitos similares podem

ser observados com o excesso de carboidratos. Na superalimentação com

carboidratos, ocorre mais oxidação para produção de energia e, em

conseqüência, menor estoque no organismo quando comparada à

superalimentação realizada com gordura, uma vez que esta não estimula a

oxidação, armazenando a gordura com menos gasto energético (SCHARAUWEN &

WESTERTERP, 2000; MARTINEZ, 2000). A termogênese é baixa quando há

consumo de uma refeição rica em gordura, podendo este fato contribuir para o

ganho de peso (MAFFEIS & TATà, 2001).
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GORDON-LARSEN (2001) reforça que não houve diferença entre o consumo

total de energia e de gordura entre meninas adolescentes obesas e não obesas,

embora tenha sido superior à recomendação para os dois grupos, com diferença

apenas na prática de atividade física e inatividade. Porém, de acordo com

FAGGIANO et aI. (1992), os indivíduos obesos subestimam o consumo alimentar.

A Iipogênese ocorre pelo excesso de calorias ingeridas da dieta provindas

dos três macronutrientes. A energia dos carboidratos pode ser estocada no

fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Os aminoácidos advindos dos

alimentos protéicos, os carboidratos e os lipídios podem ser convertidos em

triacilgliceróis (TG) no fígado e então transferidos para o tecido adiposo

(BOUCHARD et al.1990). Os quilomícrons circulantes advindos das células

intestinais e as lipoproteínas formadas pelas células hepáticas representam a

fonte principal de ácidos graxos (AG) para o armazenamento dos TG no

adipócito, porém os AG necessitam combinar-se com a coenzima A para

formação de tioéster e desta forma serem reesterificados para TG (JACOBSEN et

aI. 1983).

o processo de armazenamento de gordura depende de vários fatores,

inclusive da lipase lipoprotéica (LLP) que participa deste armazenamento, pois é

liberada pelo tecido adiposo e regulada pela insulina (TRAYHURN & BEATTIE,

2001). O aumento da insulina entre 10-30 J.!UlmL é suficiente para inibir a ação da

enzima lipase, hormônio sensível com ação antilipolítica, (KELLEY et aI. 2000).

Hábitos alimentares desregrados e hipoatividade física levam a um

crescimento dos adipócitos. A obesidade pode ser considerada: hipertrófica,

quando há o aumento do tamanho da célula e hiperplásica: quando há a divisão

da célula ou ainda ambas (MC ARDLE et aI. 1992). Quando os adipócitos atingem

um preenchimento com aproximadamente 1IJg lipídios, (PI-SUNYER, 1994), as

células precursoras são estimuladas a se diferenciarem, ocorrendo então um

aumento do número de células (GARCIA et aI. 2002).

Há dois tipos de tecido adiposo nos mamiferos, diferenciados pela cor,

quantidade, vascularização, atividade metabólica, número de organelas e

distribuição no organismo: tecido adiposo marrom e tecido adiposo branco
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(GARCIA et aI. 2002). A obesidade visceral está mais relacionada à

suscetibilidade e à proprensão genética (DESPRES et aI. 1992).

A gordura abdominal é composta de gordura subcutânea e gordura

intrabdominal (MÀRINS et aI. 1992). Somente a gordura visceral é drenada pelo

sistema da veia porta com conexão direta para o fígado, a mobilização do ácido

graxo livre (FFA) é mais rápida da gordura das vísceras do que da gordura

subcutânea, os adipócitos das vísceras têm maior atividade lipolítica tanto em

obesos como em não obesos, particularmente mais nos obesos que têm níveis

mais elevados de FFAs no sistema circulatório (BJORNTORP, 1991).

o tecido adiposo marrom tem um importante papel na regulação de gasto

energético devido à sua função termogênica. Contém a proteína desacopladora

(UCP1) que desempenha a função de produção de calor, com a oxidação de

substratos como os ácidos graxos sem a liberação de ATP (SCHOELLER,

2001). BOSS et aI. (2000) referem a existência de mais duas proteínas

desacopladoras, UCP2 e 3, para as quais ainda não foram definidas funções

específicas, mas, até hoje sabe-se que também têm controle na termogênese

em resposta ao frio e às dietas, no controle da produção de espécie reativas de

oxigênio pelas mitocôndrias, e que regulam a síntese de ATP e a oxidação dos

ácidos graxos. A UCP2 encontra-se principalmente no tecido adiposo branco e

músculo (GIMENO et aI. 1997).

o tecido adiposo branco libera algumas citocinas: fator de necrose

tumoral a(TNFa), interleucina 6 (IL-6), angiotensinogênio, leptina, adiponectina,

proteína estimuladora da acilação (ASP), metalotioneína (MT), resistina e fator

adiposo induzido no jejum (FIAF), porém nem todas com papel esclarecido,

mas todas com funções metabólicas em relação à adiposidade corporal

(MAKTOVIC et aI. 1997).

Em indivíduos obesos, observam-se níveis elevados de TNFa e IL-6

(NASCIMENTO et aI. 2003). O TNFa diferencia os adipócitos e também aumenta

o fator inibidor de migração de macrófagos (MIF) que pode mediar a ação do

TNFa na resistência à insulina nos adipócitos (STEPHENS & PEKALA, 1992). O

TNFa estimula a síntese de TNFJ3, que por conseqüência estimula a síntese de

inibidor 1 do ativador do plasminogênio-1 (PAI-1) (NASCIMENTO et aI. 2003).
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Indivíduos obesos, inclusive adolescentes, apresentam pressão sistólica

elevada (GLOWISNKA et ai. 2003). O que poderia causar tal efeito seria o

aumento na produção do angiotensinogênio, liberado pelo tecido adiposo, que,

por sua vez, produt a angiotensina 11, que irá estimular a produção e liberação

de prostaciclinas, conferindo a transformação de pré-adipócitos em adipócitos,

tornando então o organismo obeso cada vez mais potente para seu próprio

desequilíbrio (DARIMONT et ai. 1994).

A leptina é encontrada aumentada em crianças e adolescentes obesos e

sua concentração está relacionada à gordura corporal (REITERER et ai. 1999).

Atua como mediadora na saciedade e no gasto energético (FRIEDMAN &

HALAAS, 1998), é liberada pelo adipócito (ZHANG et ai. 1994). O sistema

nervoso simpático também contribui para a regulação da secreção da leptina

(BARTNESS & BAMSHAD, 1998).

Em adolescentes eutróficos, os níveis de leptina se diferenciam de acordo

com a produção hormonal e a faixa etária, sendo mais elevados nas meninas por

apresentarem os hormônios folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH) e baixo

nos meninos por apresentarem testosterona (GARCIA-MAYOR et ai. 1997).

Em indivíduos obesos foram observados níveis baixos de adiponectina,

em conseqÜência da resistência à insulina, pois sua secreção é estimulada

pela insulina. Em crianças obesas, as meninas púberes apresentaram maiores

níveis de adiponectina quando comparadas com as pré-púberes. Após

intervenção dietética para redução de gordura corporal, ocorreram diminuição

do peso, aumento nos níveis de adiponectina e melhora no padrão de

resistência à insulina (REINEHR, 2004).

A proteína estimuladora da acilação (ASP) pode estar envolvida na

regulação do estoque energético em conseqüência da síntese de TG e

transporte da glicose (SNIDERMAN et ai. 1997).

A MT também é expressa no tecido adiposo branco como MT1 e 2. Tem

importante papel na homeostase do zinco e do cobre, ação antioxidante e atua

como quelante de metais. A síntese desta proteína é estimulada pelo zinco,

porém quando este é administrado, ocorre aumento de MT no fígado e rins,

(TRAYHURN et aI. 2000).
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A resistina é produzida pelos adipócitos, está reduzida no plasma,

entretanto, está aumentada em animais obesos e induz a resistência à insulina

(STEPPAN et aI. 2001). Em humanos obesos e diabéticos também está

aumentada (TRAYHURN & BEATTIE, 2001).

o fator adiposo induzido no jejum (FIAF) é liberado predominantemente

pelo tecido adiposo branco e é menos freqüente no tecido adiposo marrom.

Está aumentado no jejum e diminuído com o consumo de dieta rica em

gordura, pertence a família das proteínas fibrinogênio-angiopoiético, e é um

gene alvo para o receptor ativado proliferante de peroxissomo alfa (PPAR<x)

(KERSTEAN et aI. 2000).

2.2 Zinco

A deficiência de zinco foi descrita em 1935 primeiramente em ratos com

sinais de deficiência no crescimento. Ao longo dos anos, foi pesquisada também

em outros animais. Somente em 1976 foi demonstrada sua necessidade para

humanos. Em todos estes estudos há evidências da deficiência de zinco

correlacionada com a diminuição da ingestão alimentar (O'DELL & REEVES,

1988).

PRASAD (1983) relacionou a deficiência de zinco com o retardo de

crescimento, hipogonadismo em meninos, falta de apetite, letargia mental e

alterações na pele em indivíduos do Oriente Médio. Esses sinais foram

considerados de deficiência moderada pelos autores (AGGETT, 1989; O'DELL &

REEVES, 1988; SMITH, 1998) que acrescentaram adaptação anormal para o

escuro e cicatrização lenta. A acrodermatite enteropática é considerada uma

doença recessiva autossômica, em que a captação e transferência de zinco

permanecem prejudicadas, causando grave deficiência de zinco, assim como a

cirrose alcoólica (AGGET, 1989).

Com o objetivo de verificar os sinais da deficiência marginal e moderada

de zinco, PRASAD em 1991 submeteu um grupo de homens ao consumo de

uma alimentação pobre em zinco. Encontrou sinais como dificuldade à

adaptação visual ao escuro, hipogeusia, oligospermia, diminuição de

testosterona no soro, hiperamonemia, diminuição da massa magra e defeitos
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na função imune. Todas essas alterações foram corrigidas com a

suplementação de zinco. Também encontrou deficiência do mineral associada

com anemia falciforme e doença renal crônica. Em 1996, após avaliar resultados

de outras pesquisas, citou o consumo inadequado do mineral, a deficiência de

zinco pela nutrição parenteral total sem o elemento, o elevado consumo de fitatos

e fibras que diminuem a biodisponibilidade deste mineral, a desnutrição

energético-protéica e outras doenças, que podem diminuir a concentração do

zinco no organismo prejudicando sua fisiologia.

PRASAD (1983) & BERNADIER (1998) explicam que nas condições

associadas com hipercatabolismo, como cirurgia, queimaduras, infecções

múltiplas, grandes fraturas, diabetes mellitus e privação de proteína, o zinco é

necessário para síntese de novos tecidos pelo aumento dos níveis no sangue

de interleucina1. Esta citocina serve para regularizar o metabolismo do zinco

no processo inflamatório, aumentando a expressão para o gene da MT, e

conseqüentemente, transportando o zinco para o intestino, medula e timo,

reduzindo-o em outras partes do organismo (BERNADIER, 1998). Ocorre

aumento de MT na presença de mecanismos de estresse, infecção ou

inflamação, sendo que esta enzima se liga ao zinco no fígado e diminui o

trânsito deste mineral no plasma (COUSINS, 1985; PRASAD,1991).

Objetivando relacionar a depleção do mineral com a fase de crescimento,

BUTRIMOVITZ & PURDY (1978) analisaram os níveis do zinco plasmático de

crianças e adolescentes saudáveis entre 2 a 18 anos de idade, demonstrando que

há um dedínio na concentração de zinco no plasma, nas fases de maior

crescimento.

KENNEY et ai. (1984), em seu estudo com adolescentes caucasianas e

negras, com idade de 13, 14 e 16 anos, encontrou baixo consumo deste

mineral (50% do recomendado) e níveis baixos nos eritrócitos, correlacionando

o período da menarca com este resultado, devido aos hormônios poderem

alterar as concentrações deste mineral. Com o aumento da idade destas

adolescentes foi observado o aumento das concentrações de zinco nos

eritrócitos.
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De acordo com os resultados do NHANES 111 (1988-1994) com a

população americana, em relação ao consumo do zinco, os grupos de maior

risco de inadequação da ingestão do mineral foram crianças entre 1 a 3 anos,

adolescentes do sexo feminino entre 12 a 19 anos e indivíduos com mais de 71

anos de idade, em relação à RDA de 1989 (BRIEF et aI. 2000).

A suplementação de zinco para crianças desnutridas durante 60 dias

resultou em maior ganho de peso (9%) quando comparadas com o grupo

controle (3%) com igual ingestão calórica, além de melhorar os mecanismos de

defesa no grupo suplementado (CASTILLQ-DURAN et ai. 1987).

RAINS & SHAY (1995), em experimento com ratos, sugeriram que o zinco

teria ação no controle de apetite, a partir da indução da falta ou da adequação

deste mineral em dietas oferecidas para verificar a preferência pelos

macronutrientes. A falta do zinco não apresentou alteração no consumo de

proteína e lipídio, mas sim de carboidrato. Foram oferecidos níveis adequados

de zinco e o consumo de carboidrato voltou a se estabilizar depois de um dia.

LEVENSON (2003) acredita que a deficiência de zinco em humanos

pode ser causa da anorexia, devido à inibição do neuropeptídio Y (NPY),

pela falta da ativação do receptor causada por este mineral. Este peptídeo é

um forte estimulador da ingestão alimentar em modelos experimentais

obesos, nos quais a deficiência de leptina leva a uma alta expressão

hipotalâmica de NPY (MALECKA-TENDERA & MOLNÁR, 2002).

o zinco é um componente essencial para mais de 300 enzimas,

participando da síntese e degradação dos carboidratos, lipídios, proteínas e

ácidos nucléicos, bem como no metabolismo de outros micronutrientes. O zinco

estabiliza a estrutura molecular dos componentes celulares, contribuindo para

sua integridade, tem papel na transcrição do polinucleotídeo e no processo de

expressão gênica (WHO, 2002).

As funções do zinco podem ser...categorizadas....como-.e.struturaJ,-CédaJítica...e

reguladora. A função estrutural nas metaloenzimas é estabilizar a estrutura

terciária. O sítio de zinco estrutural ou dedos de zinco é um íon metal

combinado por 4 aminoácidos na forma geométrica de um tetraedro. Seu maior

Iigante é a cisteína, mas a histidina também aparece freqüentemente, sendo
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que esta característica confere muitas de suas funções. Os dedos de zinco são

a forma recorrente na transcrição de proteínas sendo que o zinco sozinho

influencia a modificação dos ligantes das proteínas para o DNA, iniciando então

o processo de transcrição e a expressão gênica (STRONG et aI. 1986).

Um número vasto de proteínas que se ligam ao DNA contém zinco. Essas

proteínas pertencem à classe de fatores de transcrição e podem ser usadas

para regular o padrão de transcrição quando há zinco suficiente no organismo

para expressar a regulação gênica (BRODY,1994; GUTHRIE & PICCIANO, 1995;

SMITH, 1998).

A função catalítica do zinco está associada a seis classes de diferentes

espécies de enzimas: a anidrase carbônica, as RNA polimerases, a álcool

desidrogenase (oxidação do etanol), a malato-desidrogenase (produção de

energia), as carboxipeptidases A e B (digestão protéica), a superóxido

dismutase (anti-radicais livres). Sabe-se que durante a fase de depleção do

mineral, todas elas aparecem também diminuídas (YUYAMA et aI. 2005). As

enzimas dependentes de zinco estão envolvidas em muitos outros aspectos do

metabolismo lipídico, inclusive a síntese de ácidos graxos de cadeia longa e

várias prostaglandinas (GUTHRIE & PICCIANO, 1995).

O zinco tem um papel muito importante junto à vitamina A no organismo

humano, participando da síntese da proteína ligadora de retinol (RBP), que tem

a função de transportar a vitamina A do fígado para a circulação (SMITH et aI.,

1974). Também é parte integrante da enzima retinal-redutase que executa a

conversão do ~ caroteno em vitamina A (YUYAMA et aI. 2005). Em animais

deficientes em vitamina A, é observada a síntese reduzida da proteína

transportadora de zinco 0,2 macrogobulina (WOLF et ai. 1979).

O zinco forma uma associação com os ácidos graxos essenciais, participa

do transporte do colesterol e mantém a estabilidade dos lipídios nas

membranas celulares (GUTHRIE & PICCIANO, 1995).

Sua função reguladora faz com que seja um elemento necessário para

síntese protéica, replicação de ácidos nucléicos, divisão celular, metabolismo

da somatomedina, modulação da prolactina, ação da insulina e hormônios do
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timo, tireóide, supra-renal e testículos. É um elemento fundamental para o

funcionamento adequado de linfócitos e fibroblastos, o que o toma essencial na

defesa imunológica e na cicatrização. As proteínas transportadoras de zinco,

associadas ao acúmulo e liberação celular de zinco, podem estar entre a

família de genes regulados pelo elemento de resposta do metal (MRE).

o crescimento é regulado por vários mecanismos. O zinco entra na

regulação da divisão celular, especificamente na glândula pituitária com o

hormônio do crescimento (GH) e a insulina como fator de crescimento (IGF-I). Há

evidência que na deficiência de zinco ocorre falha no sistema de sinalização das

membranas diminuindo estes hormônios simultaneamente (MacOONALO, 2000).

As recomendações da ingestão de zinco foram revisadas recentemente e

publicadas pelo Institute of Medicine - Díetary Reference Intakes (ORI, 2001) e

definem quatro valores de referência de ingestão de nutrientes para o

planejamento e avaliação da alimentação do indivíduo saudável ou de um

grupo, segundo estágio da vida e gênero, os quais são propostos como:

Estímated average requeríment (EAR) - Necessidade Média Estimada:

valor médio da ingestão diária estimada para atender às necessidades de 50%

dos indivíduos saudáveis de um grupo de mesmo gênero e estágio de vida.

Recommended díetary al/owance (ROA) - Ingestão Dietética

Recomendada: quantidade suficiente para atender às necessidades de

aproximadamente 97 a 98% dos indivíduos saudáveis de mesmo gênero e

estágio de vida.

Adequate íntake (AI) - Ingestão Adequada: usada quando não há

determinação da EAR e RDA. Pode-se dizer que é um valor prévio à RDA.

Upper límít (UL) - Limite Superior Tolerável de Ingestão: nível mais alto de

ingestão tolerável que não oferece risco de efeito adverso à saúde para a

maioria dos indivíduos em um determinado estágio de vida ou gênero.

A tabela 1 mostra os grupos e gêneros, com seus respectivos valores de

recomendação para o mineral zinco.
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Tabela 1: Necessidades diárias de zinco segundo faixa etária e gênero

Grupos

0-6 meses

7 -12 meses

1-3 anos

4 -8 anos

9 -13 anos (0')

9 -13 anos (~)

14 -18 anos (0')

14 -18 anos (~)

19 - 30 anos (0')

19 - 30 anos (~)

EAR

2,5 mgldia

2,5 mgldia

4,0 mgldia

7,0 mgldia

7,0 mgldia

8,5 mgldia

7,3 mgldia

9,4 mgldia

6,8 mgldia

RDA/AI UL

2,0 mg'dia (AI) 4,0 mgldia

3,0 mg'dia 5,0 mgldia

3,0 mgldia 7,Omgldia

5,0 mgldia 12,0 mgldia

8,0 mg'dia 23,0 mgldia

8,0 mgldia 23,0 mgldia

11,0 mgldia 34, mgl dia

9,0 mg'dia 34,0 mgldia

11,0 mgldia 40,0 mgldía

8,0 mgldía 40,0 mgldia

Adaptado de INSTITUTE OF MEDlCINE, 2001.

o zinco está presente em todos os órgãos, tecidos, líquidos e secreções

do organismo, e seu conteúdo total em adultos varia de 1,5 g em mulheres a

2,5g em homens (KING & KEEN, 2003).

Devido à sua função na diferenciação e no crescimento celular, os efeitos

da deficiência do zinco são mais proeminentes em tecidos com rápido fumover

(DIBLEY, 2001). Pâncreas, rins e baço têm alta taxa de renovação de zinco

(12,5 dias), ao contrário de ossos e cérebro, cuja taxa é muito menor (300 dias)

(WATSNEY ef aJo 1986).

o zinco estocado nos tecidos, embora diminuído no músculo e osso

durante o processo catabólico, pode ser reutilizado (DIBLEY, 2001). A

interleucina 6 (IL-6) é a maior reguladora de resposta à fase aguda no

organismo, aumentando diretamente o zinco nos hepatócitos (SCHROEDER &

COUSINS, 1990).

A absorção do zinco pode variar de acordo com o tipo de alimentação

(BRODY, 1994). De 4 a 14 mg/dia de consumo de zinco, apenas 10 a 40% são

absorvidos (SMITH, 1998). Em trabalho com humanos realizado com

alimentação brasileira, utilizando técnicas de isótopos estáveis de zinco, foi
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verificada uma absorção de 30% com variações de 11 a 47% sendo

considerada um dieta de boa biodisponibilidade (RIBEIRO, 2002).

A medida da quantidade do nutriente presente na dieta não é suficiente para

inferir sua utilização pelo organismo. Assim, o termo biodisponibilidade foi sugerido

por cientistas da área como "fração de qualquer nutriente ingerido que tem o

potencial para suprir demandas fisiológicas em tecido alvo" (COZZOUNO, 1997).

Algumas substâncias orgânicas podem facilitar a absorção do mineral,

como a cisteína e a histidina, que, por sua característica de Iigante para este

metal, aumentam a solubilidade e conseqüentemente melhoram a absorção

pelo enterócito (SANDSTRÓM & LÕNNERDAL, 1989; HAN et a/. 1994). Por outro

lado, em humanos, a inibição da secreção gástrica parece diminuir a absorção

do zinco, bem como o fitato que prejudica a absorção pela diminuição da

solubilidade do mineral (HAN et a/. 1994).

A suplementação com cálcio reduz em 50% a absorção do zinco.

Portanto, mulheres na menopausa com suplementação de cálcio devem

também aumentar a ingestão do zinco (WARDLAW & KESSEL, 2002).

A absorção do zinco pode ocorrer por diferentes mecanismos,

dependendo da quantidade do mineral no interior do lúmen intestinal. A maior

parte do zinco é absorvida pelo processo ativo com carreador quando em baixa

concentração luminal, sugerindo que em uma alimentação equilibrada, o zinco

é absorvido por este mecanismo (LEE et aI. 1989). Este transporte envolve a

MT e/ou proteína intestinal rica em cisteína (CRIP). Depois que entra no

enterócito, o zinco liga-se à CRIP, que transfere o zinco para a MT ou para o

lado seroso onde a albumina faz o transporte no plasma (SMITH,1998). Outros

transportadores podem ser os aminoácidos e a a-2-macroglobulina (YUYAMA et

aI. 2005). A síntese de MT é regulada pelo zinco que determina a expressão

gênica para esta proteína. O nível de MT é sensível, sendo um ótimo indicador

de deficiência deste mineral (SANDSTRÓM, 1993; BERNADIER, 1998).

O transporte do zinco também ocorre de forma não mediada, ou seja, sem

gasto de energia pela borda em escova (RAFFANIELO et aI. 1992). Esta forma

de absorção ocorre quando há uma alta concentração de zinco no lúmen, como

no caso de suplementação (HOADLEY, 1987). Neste caso as condições de
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absorção são reduzidas (SMITH, 1998). Quando o zinco não é transferido para

o sangue, pode ser excretado após um período de 2 a 5 dias junto com a

descamação das células intestinais (WARDLAW & KESSEL, 2002).

A mudança no poo/ de zinco pode ocorrer sem a menor alteração no total

de zinco no organismo. O transportador do zinco ZnT-1 foi identificado por

manter bons níveis celulares deste mineral. Este transportador está presente

em vários tecidos incluindo intestino, rins e fígado. No intestino, a parte mais

rica é o duodeno e jejuno, também sendo encontrado na membrana basolateral

do enterócito intestinal e células epiteliais do túbulo distaI renal. A regulação

deste transportador não é alterada pela ingestão do mineral na alimentação,

exceto quando há suplementação (COUSINS & MC MAHON, 2000). Foram

identificados outros transportadores da família ZnT em tecidos específicos

como: ZnT-2 no intestino, rins e testículos; ZnT-3 no cérebro e testículos e

ZnT-4 na glândula mamária e no cérebro (MCMAHON & COUSINS, 1998).

Em geral dietas ricas em proteínas são também ricas em zinco, mas a

relação precisa é definida pela fonte de proteína (WHO, 1996). Os frutos do mar

são as mais ricas fontes de zinco, como ostras, caranguejo e camarão,

seguindo-se carnes (bovina e suína), tigado, peru. Os alimentos ricos em zinco

de origem vegetal são nozes, feijão, legumes e alguns grãos. As farinhas

refinadas não são boas fontes de zinco (WARDLAW & KESSEL, 2002).

Populações que dependem de grãos de cereais como fonte de proteína,

energia e zinco podem ter problemas para adequar a ingestão do zinco

(PRASAD, 1983; WARDLAW & KESSEL, 2002; ADAMS et. alo 2002).

PRASAD (1985) & GIBSON (1990) recomendam como medida de

avaliação nutricional relativa a este mineral, a concentração do zinco no

sangue total ou frações (plasma, eritrócito, leucócito e neutrófilo), urina, cabelo,

saliva, unhas, além de enzimas dependentes de zinco, testes de tolerância oral

ao zinco e teste de intensidade do paladar. O zinco plasmático tem sido mais

evidenciado na literatura, porém o eritrocitário indica mudanças nos estoques

nos glóbulos vermelhos por um período mais longo, considerando o tempo de

vida de 120 dias dos eritrócitos, o que representa um bom parâmetro do estado

nutricional (GIBSON, 1990).
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No processo de homeostase, alguns transportadores e Iigantes do metal

contribuem para sua regulação, conservando o nutriente em níveis adequados

no plasma, em aproximadamente 10-151Jmo1/L (MILLS, 1989; DIBLEY, 2001). O

plasma pode não ser o melhor padrão para refletir o estado de deficiência de

forma imediata e sim a longo prazo, pois não reflete o mineral em condições de

baixo consumo e no aumento da demanda por processos infecciosos

(SOLOMONS, 1979; WITTAKER, 1998).

Os eritrócitos são ricos em zinco, na ordem de 75-80%, e o plasma

contém ao redor de 20 a 25%; o restante está distribuído entre os leucócitos e

plaquetas. A albumina, proteína com muitos sítios ligantes de metais,

transporta o zinco no plasma. Outros ligantes podem ser os aminoácidos

cisteína e histidina que têm baixo peso molecular e transportam o zinco, sendo

capazes de influenciar o processo de absorção (SMITH, 1998). O zinco

intracelular é encontrado em mais de 85% na anidrase carbônica e

aproximadamente em 5% na 500 (COUSINS, 1989).

A conservação do zinco no enterócito parece ser o maior mecanismo de

conservação do zinco no balanço da ingestão insuficiente, pois em quantidades

reduzidas na alimentação, este mineral tem níveis também baixos nas fezes,

assim como na mudança do pool do zinco no organismo quando depletado

(HAMBIDGE et aI. 1998).

A perda do zinco urinário é baixa e não é influenciada pela quantidade

ingerida (JACKSON et aI. 1984). A concentração de zinco urinário responde a

mudanças no processo catabólico dos músculos, podendo estar aumentada em

algumas doenças (DIBLEY, 2001). A quantidade ligada aos aminoácidos (3%)

constitui a parte filtrada nos glomérulos e que pode ser perdida na urina

(YUYAMA et aJo 2005).

A utilização da saliva como parâmetro de avaliação nutricional relativo ao

zinco teve início nas pesquisas de HENKIN et aI. (1975), que revelaram que

indivíduos com hípogeusia apresentaram níveis diminuídos de zinco na saliva.

Resultados semelhantes a estes também foram encontrados em mulheres

vegetarianas, consumindo dieta pobre em zinco e rica em fibras (FREELAND

GRAVES et aJo 1980). Em estudo posterior, os mesmos autores verificaram no
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sedimento salivar alterações nas concentrações de zinco de 126 ~glg para 94

~g/g após 22 dias, com o consumo de alimentação contendo 3,2 mgZnldia,

demonstrando que este parãmetro bioquímico é sensível para o zinco na

condição de baixo consumo (FREELAND-GRAVES et aI. 1981). BRINDA (1986)

relacionou o zinco da saliva com a gustina, proteína dependente deste mineral,

em pacientes com redução do paladar e do olfato que apresentaram baixas

concentrações de zinco na saliva e desta proteína, concluindo que o zinco

medeia este processo.

A deficiência de zinco é conhecida tanto em países em desenvolvimento

como em países industrializados. Pessoas desnutridas em proteína e energia

são as mais suscetíveis para a carência do zinco (WARDLAW & KESSEL, 2002).

A deficiência do zinco - mesmo em níveis moderados - prejudica o

funcionamento do organismo, devido à sua essencialidade. Atualmente sua

deficiência é considerada um problema de saúde pública (PRASAD, 1998;

DIBLEY, 2001).

A CuZnSOD também tem sido utilizada como parãmetro de avaliação do

estado nutricional relativo ao zinco. Em trabalhos com indivíduos apresentando

sobrepeso e obesidade, foram observados resultados de baixa atividade para

esta enzima, o mesmo ocorrendo em estudos com animais geneticamente

obesos. (NAKAO et aI. 2000 BELTOWSKI et aI. 2000; TUNGTRONGCHITR et aI.

2003).

2.3 Obesidade e Zinco

Em 1978, ATKINSON et aI. compararam níveis plasmáticos de zinco em

obesos e eutróficos e detectaram níveis diminuídos nos obesos. Porém

PERRONE et aI. (1998), analisando a concentração de zinco nos eritrócitos e no

cabelo de crianças e adolescentes obesos, não observou alterações.

MARREIRO et. aI. (2002) encontraram níveis diminuídos de zinco no plasma e

nos eritrócitos de crianças obesas comparados ao do grupo controle, sendo

que nos dois grupos foi evidenciado baixo consumo de zinco.

DI TORO et aI. (1997) estudaram a diferença entre dois grupos de crianças

obesas para análise dos níveis de zinco no plasma e erítr6citos. Para o primeiro
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grupo, ofereceram dieta hipocalórica (60% RDA) com distribuição dos

macronutrientes em 20% de proteínas, 30% de lipídeos e 50% de carboidratos,

por 13 semanas; para o segundo grupo, dieta hiperprotéica (25% RDA), com as

seguintes proporções: 60% de proteínas, 20% de lipídeos e 20% de carboidratos

por 10 semanas. Observaram que houve diminuição significativa de peso nos dois

grupos, porém com diminuição da massa magra no grupo que recebeu dieta

hiperprotéica, os níveis de zinco nos eritrócitos aumentaram nos dois grupos,

enquanto no plasma só ocorreu aumento no grupo que recebeu a dieta

hiperprotéica.

LOWY et aI. (1986) acompanharam durante 40 dias dois grupos de

indivíduos obesos, consumindo dieta de muito baixas calorias (400 kcal), sendo

uma com zinco deficiente e a outra com niveis marginais do mineral. Em ambos

foi encontrado aumento de zinco plasmático sem diferença significativa entre as

duas dietas. MARTINO et. aI. (1993) analisaram indivíduos obesos, consumindo

dieta padronizada hipocalórica com 737 kcal, sendo 73 g de proteínas, 21,8 g de

Iipídeo, 66,1 g de carboidrato e 5,33 mg zinco por60 dias. Verificaram diferenças

nas concentrações dos níveis plasmáticas do zinco, obtendo resposta do

aumento deste mineral, sugerindo que na obesidade o zinco pode estar no

tecido adiposo e com a diminuição da gordura corporal, estaria mais bem

distribuído.

Em estudo com camundongos obesos, foram encontrados alta

concentração de hormônios, dentre eles os glicocorticóides, e baixos níveis de

zinco. A MT é dependente deste hormônio e do zinco. Os autores sugerem o

seqüestro do mineral supostamente ligado à MT (BEHIN-HEICK et aI. 1985;

WHITE, 1988).

CHEN et aI. (1998) suplementaram um grupo de animais obesos com

zinco e verificaram que a concentração deste mineral estava aumentada no

fígado e tecido adiposo e, conseqüentemente, com um aumento na deposição

de gordura, levando os autores a considerar que tal efeito seria devido à ação

da insulina em conjunto com o zinco nestes tecidos.
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KENNEDY & FAILLA (1987) estudaram animais geneticamente obesos e a

presença do zinco nos diversos compartimentos de seus tecidos, observando

maior concentração do mineral no fígado, intestino e tecido adiposo e

concentrações relativamente menores no tecido muscular e ósseo e na pele.

A correlação entre lipídios séricos e deficiência de zinco em crianças e

adolescentes obesos foi diretamente associada aos valores elevados de

colesterol total, HDL-colesterol e LDL-colesterol, o que não ocorreu com o grupo

controle (LAITINEN et aI. 1989). Porém, DIETZ (1998) encontrou em grupo

similar a este, níveis elevados de colesterol total, LDL-colesterol e triacilglicerol

e níveis reduzidos de HDL-colesterol. Esses resultados foram explicados por

KOO & LEE (1989) em seu experimento com ratos, resultando no grupo zinco

deficiente com níveis de HDL-colesterol e apo E diminuídos em relação ao

grupo que recebia dieta suficiente do mineral. De acordo com SUZUE et aI.

(1980), uma hipótese desta deficiência seria a participação do zinco na

atividade da lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT) no plasma humano.

Em indivíduos obesos a concentração de leptina secretada pelo tecido

adiposo se correlacionou com as baixas concentrações de zinco no plasma,

quando comparados com o grupo controle (CHEN et aI. 2000). Porém, em

estudo de MARREIRO (2002) para avaliar o efeito da suplementação com 30

mg de zinco/dia durante quatro semanas, sobre a resistência à insulina e níveis

de leptina em mulheres obesas, foi observado que este mineral pode melhorar

a sensibilidade à insulina, porém sem alterar os níveis de leptina.

TALLMAN & TAYLOR (2003) acompanharam por 16 semanas seis grupos de

animais com diferentes concentrações de lipídios e zinco na dieta, observando

entre eles a concentração de leptina, que foi correlacionada positivamente com o

aumento de peso e gordura corpórea e negativamente com as concentrações de

zinco. Nesse trabalho também foi verificado o total de lipídio na dieta interferindo

na composição dos adipócitos e não nos níveis de zinco.

Quando há excesso de carboidrato nas refeições, os indivíduos

predispostos geneticamente à hiperinsulinemia têm um aumento de

produção de insulina pós-prandial, causado pela hipertrofia das células IJ
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do pâncreas. (WOLFGANG, 2003). O zinco, por sua vez, no período pós

prandial, reduz 15% da sua concentração plasmática devido a mudanças

na insulina e glicose causada pela refeição (KING et aI. 1994).

A interação da insulina com as células alvos ocorre na presença do

receptor especifico de proteína, uma glicoproteina que consiste de duas

subunidades a e duas f3, sendo que a primeira age na ação lígadora e a

segunda se processa por meio da atividade da tirosina quinase nos substratos

endógeno e exógeno. Foi provado em alguns estudos que o músculo

esquelético é mais resistente para a insulina do que o tecido adiposo

(BOUGNERES et ai., 1989).

No tecido adiposo e muscular, o transportador da glicose é o GLUT-4, uma

proteína com 509 aminoácidos responsável pela resistência à insulina, que se

apresenta levemente diminuída nos indivíduos obesos (CARO et aI., 1989).

Entretanto a resistência à insulina em indivíduos obesos também pode ser

atribuída à redução na captação de glicose pelo músculo esquelético

responsável pela redução da translocação do GLUT-4 (KAHN & FLlER, 2000).

Este fato pode explicar por que o músculo esquelético utiliza 2/3 da insulina,

enquanto o tecido adiposo apenas 10% (SMITH, 1999). O tecido adiposo produz

o TNFa e a interleucina-6, as quais são antagônicas à insulina (STEPHENS &

PEKALA, 1992).

A resistência à insulina em obesos pode resultar de uma ou mais

anormalidades dos tecidos prejudicados pelo recebimento da glicose no

músculo, adipócito e fígado, ou inibição prejudicada da produção da glicose

hepática. (SALANS, 1986). O ácido graxo livre, a testosterona e o cortisol têm

forte efeito, quando combinados, na resistência à insulina, aumentando a

gliconeogênese hepática (BJORNTORP, 1991).

REAVEN (1998) cita como causas da obesidade a resistência à insulina, a

alteração do metabolismo de glicose e lipídio, o que resulta secundariamente

em hiperglicemia e mecanismos compensatórios de hiperinsulinemía e

dislipidemia, como por exemplo a hipertrigliceridemia e a redução de
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lipoproteína de alta densidade (HOL-C), afetando a regulação da pressão

arterial.

Em estudo com animais experimentais obesos, foram observadas respostas

da secreção da insulina semelhantes às de animais não obesos, porém por

processos diferentes. Os menores níveis de cálcio e de adenosina monofosfato

cíclico (AMP cíclico) são conseqüentes à maior permeabilidade iônica das ilhotas e

a uma menor dependência para o estímulo da glicose em ratos geneticamente

modificados (ob/ob) em comparação com o grupo controle (BLACK et ai. 1986).

Estudos mostram a relação da insulina em indivíduos obesos com a

hiperfagia, devido à presença deste hormônio no fluído cerebroespinhal, levando

à hipótese de regular a ingestão alimentar e o peso corpóreo pelo fator de

saciedade proporcional à adiposidade (WOOOS & PORTE,1983). A obesidade

andróide tem uma correlação maior com os níveis de insulina e sensibilidade

comparados à obesidade ginecóide (KISSEBACH et ai. 1982; BJÚRNTORP, 1991;

MARKS,1994). GUTHRIE & PICCIANO (1995) acreditam que o zinco interage com

a insulina influenciando o depósito de glicose pelo adipócitos.

A obesidade pode ser considerada um fator de risco para a peroxidação

lipídica, em que as atividades das enzimas protetoras do organismo se

apresentam diminuídas (OLUSI, 2002), inclusive a CuZnSOO e as

concentrações de zinco (OZATA et aI. 2002; YOSELF et aI. 2002).

o papel antioxidante deste mineral pode ser evidenciando por dois

mecanismos: de proteção e inibição de produtos de espécie reativas de

oxigênio por metais de transição, reforçando o papel de estabilizador de

membranas (BRAY & BETTGER,1990). De acordo SIES (1993), os antioxidantes

são classificados em enzimáticos e não enzimáticos, participando destes

grupos conseqüentemente a SOO e o zinco.

Há três tipos de SOO caracterizados pelos tipos de íons e localização

celular, a CuZnSOO está no citosol, Mn-SOO está localizada nas mitocôndrias

(KAWAMURA et aI., 1992) e a terceira também contendo Cu e Zn é secretada na

forma de glicoproteína e está predominantemente localizada na porção

extracelularcomo, por exemplo, o plasma (MARKLUNO, 1984), podendo também
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estar em alguns tecidos como o tecido adiposo branco e marrom (NAKAO et ai.,

2000). FRIDOVICH (1975) específica a soo como uma enzima antioxidante de

atividade específica, essencial na defesa contra o oxigênio.

Em estudos com humanos (OLUSI, 2002) e animais (BELTOWSKI et ai.

2000), foram observados atividade da SOD diminuída e níveis aumentados de

substância reativa ao ácido thiobarbitúrico (TBARS), indicando que a obesidade

leva ao estresse oxidativo, contribuindo para o aumento de incidência de

doenças crônicas não transmissíveis (OCNT), como aterosclerose, diabetes

mellitus e hipertensão arterial.

Adultos de ambos os sexos apresentando sobrepeso e obesidade tiveram

os níveis diminuídos de zinco plasmático e SOO intraeritrocitários quando

comparados ao grupo controle. Explicam os autores que pode ser devido à

baixa ingestão de zinco e ao aumento da ceruloplasmina, que exerce atividade

pr6-oxidante junto às lipoproteínas de baixa densidade. Nesse estudo houve

uma correlação negativa entre ceruloplasmina e SOO em função de a enzima

anula o oxigênio dos radicais livres (superóxido), pelo sucessivo processo de

oxidação e redução da transição do metal, transformando- o em peróxido de

hidrogênio (TUNGTRONGCHITR et ai. 2003).

A explicação que YANG et ai. (2000) deram nessa pesquisa para o

aumento de radicais livres na presença da obesidade está relacionada com o

aumento da gordura nos hepat6citos, assim como o aumento do fator de

necrose tumoral ex. (TNFex.), responsável por inibir o transporte de elétrons

mitocondriais, aumentando a interação com os elétrons do oxigênio, gerando

ânion superóxido e outras espécies reativas de oxigênio mitocondrial.

Com a importância da participação do zinco nas membranas celulares,

HENNING et aI. (1999) afirmam que o processo aterogênico e a apoptose

celular podem ser evidenciados na deficiência deste mineral, sendo

potencializados pelas citocinas inflamatórias como a TNFex..

NAKAO et ai. (2000) em experimento com ratos geneticamente obesos,

verificaram a presença da SOO extracelular aumentada no tecido adiposo

branco em relação ao grupo controle, enquanto a CuZnSOO apresentou-se
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aumentada no fígado do grupo controle comparado ao grupo ob/ob. Esses

resultados sugerem uma importância fisiológica da enzima em um modelo

compensatório de adaptação ao estresse oxidalivo.

KAWAMURA et ai. (1992), comparando a atividade da SOO em crianças

diabéticas insulino-dependente e o grupo controle, observaram que a enzima

estava em níveis mais elevados no grupo controle, explicando os autores que

na presença da doença, há uma maior utilização da enzima pela geração de

radicais livres.

Este papel pode ser entendido da seguinte forma: quando há aumento do

radical superóxido, há também aumento de espécies reativas de oxigênio que

oxidam ácidos graxos polinsaturados das membranas. A SOO, por sua vez,

reduz a toxicidade das espécies reativas de oxigênio, transformando-as em

uma forma menos prejudicial à célula e conseqüentemente à saúde (OLlN et ai.

1995). ZIOENBERG-CHERR & KEEN (1991) explicam que no aumento do

estresse oxidativo podem ocorrer os extremos, como a redução do clearance

da espécie reativa de oxigênio, pelas enzimas zinco dependentes levando ao

aumento do seu nível, produzindo secundariamente deficiência do mineral

associada às mudanças no metabolismo do ferro e do cobre.

A homeostase do zinco, bem como a resposta de sua enzima dependente

(CuZnSOO), e a liberação e o uso do hormônio insulina são indicações de

grande importância na obesidade e, portanto, na saúde. Aspectos que nos

levaram a realizar este trabalho, com o objetivo de verificar se o uso da dieta

normocalórica por adolescentes obesas, para redução de gordura corporal

levaria a uma conseqüente melhora destes parâmetros bioquímicos.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Avaliar o estado nutricional relativo ao zinco de adolescentes apresentando

obesidade e verificar a influência da orientação alimentar para redução do peso

corpóreo na distribuição do zinco no organismo.

3.2 Objetivos Específicos

./ Comparar a qualidade da alimentação no período pré e pós intervenção

dietética.

./ Correlacionar as concentrações de zinco no sangue, na saliva e na urina,

nos períodos pré e pós intervenção com as concentrações de insulina,

creatinina e CuZn superóxido dismutase.

./ Medir a variação intra e inter pessoal e obter a precisão do zinco ingerido

durante a pesquisa.
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4. Metodologia

4.1 Protocolo Experimental

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Anexo 1) e o projeto, pela

Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina (Anexo 2).

O grupo de adolescentes foi formado por convocação através da mídia

escrita e falada com auxílio da Assessoria de Imprensa da UNIFESP/EPM.

Durante três dias, as voluntárias foram recebidas para triagem. Um

questiOnário foi aplicado para observar os critérios de inclusão e exclusão, e

medidas antropométricas (peso e estatura) foram realizadas para análise do

PIMC (Anexo 3) (MUST et ai. 1991). Foram selecionadas 18 adolescentes que

cumpriam os requisitos de inclusão:

4.1.1 Critérios de Inclusão

sexo feminino

• faixa etária de 14 - 18 anos

• ausência de suplementação vitamínico-mineral

• não estar ingerindo qualquer tipo de fármaco

não estar em dietas para redução de peso nos últimos 6 meses

não estar praticando atividade física complementar (academia e outros)

• apresentar Percentil do índice de Massa Corpórea (PIMC) ~85

• pesar no máximo 125 kg

As candidatas que satisfaziam os critérios de inctusão deste protocoto

assinavam o Termo de Consentimento Livre Esclarecido - para início da

pesquisa - e a Carta de Informação ao Participante da Pesquisa (Anexo 4). As

que não atenderam aos critérios de inclusão foram encaminhadas ao

ambulatório para atendimento no Centro de Atendimento e Apoio ao

Adolescente (CAAA) da UNIFESP/EPM.
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4.2 Avaliação da Composição Corporal

4.2.1 Antropometria

Peso (kg): Foi utilizada balança da marca Welmy, com capacidade para 150

Kg com graduação de 100 gramas. As participantes ficavam com roupas leves,

descalças ou com meias e voltadas de costas para a balança (COSTA, 2001).

Estatura (em): Foi utilizado estadiômetro de metal com resolução de 1

milímetro com barra vertical e esquadro móvel para posicionamento sobre a

cabeça das participantes, que permaneciam descalças ou com meias, pés

unidos e posição ereta (COSTA, 2001).

Percentual do índice de Gravidade da Obesidade (%IGO)

Este índice é usado para especificar crianças e adolescentes, pois é mais

sensível que o índice de Massa Corpórea (JMC) isolado, que pode superestimar

o adolescente, além do mais, o %IGO, mostra se há ou não afastamento do

grau da obesidade determinada pelo ponto de corte do IMC no percentil 95

(CINTRA & FISBERG, 2004).

Para os adolescentes pós-púberes é interessante o diagnóstico da

obesidade para verificarmos ° quanto este se encontra obeso, detectando

então sua gravidade. Para tal cálculo é necessário realizar primeiramente o

índice de Quetelet ou IMC, proposto pela Organização Mundial da Saúde

(WHO, 1995), para classificar a obesidade e então fazer a relação deste com o

PIMC 95 do COC (2000) (Anexo 5),:

IMC = Estatura2 (m)
Peso (kg)

%IGO = IMC atual
IMC P95
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Tabela 2. Classificaçlo % do índice de Gravidade da Obesidade

%IGO Nível de Gravidade

Até 110%

111 a 120%

> 120%

Leve

Moderada

Grave

Adaptado de CINTRA & FISBERG. 2004.

4.2.2 - Absorciometria por dupla emissão de raios X (DEXAJ

Este exame, cuja técnica se baseia na emissão de duplos feixes de

radiação (raios X), foi realizado no Departamento de Endocrinologia da

UNIFESP/EPM. com o densitômetro da HOLOGIC -4.500 A.1

É considerado um bom preditor de massa corporal total, pois estima a

Massa de Gordura (MG), a Massa Livre de Gordura Total (MM) e o Conteúdo

Mineral Ósseo (CMO). Seu tempo de duração é curto, sendo de

aproximadamente 3 minutos, e a radiação emitida está na faixa 2-10 mrem

(LUKASKI, 1987). O aparelho tem capacidade máxima para 125 kg elou 28 a 30

cm de diâmetro sagital abdominal (MANCINI, 2001), o que limita seu uso em

alguns casos de obesidade mórbida.

4.3 Classificação de Tanner

Esta classificação foi utilizada para estabelecer o estágio da puberdade,

devido ao fato de as adolescentes poderem estar em diferentes estágios

quanto à maturação dos órgãos sexuais, ainda que dentro da mesma faixa

etária. (MARSHAL & TANNER, 1969).2

1 Exame realizado pela técnica Geni da Silva santos (Departamento de Encocrinologiada UNIFESPlEPM)

2 Classificação realizada pela Ora.FIávia Calanca (Departamento de Pediatria da UNIFESPlEPMIcAAA)
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4.4 Avaliação Dietética

4.4.1 Inquérito alimentar

o consumo alimentar foi avaliado utilizando-se o inquérito recordatório de

24 horas (R24h), referente a um dia da semana, prenchido pela pesquisadora

com o auxílio de fotografias com tamanho de porções e medidas caseiras

(BOTELHO, 1996), e o diário alimentar (Anexo 6), referente a um dia da semana

e a um dia de final de semana (BOWMAN, 1998). No momento da entrega dos

formulários, o R24h preenchido foi utilizado como modelo para explicação às

adolescentes.

Para quantificação dos macros e micronutrientes, foi utilizado o software

Virtual Nutri (PHILlPPI et aI. 1996), no qual foram adicionados os dados de

teores de zinco para alimentos que não constavam do programa. Para tanto,

se utilizaram as seguintes tabelas: Mc CANCE & WIDDOWSON'S, 1991;

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 2004. Na ausência de

medidas caseiras, foi utilizada a tabela de PINHEIRO et aI. (2004).

4.4.2 Variedade da dieta

o comportamento alimentar das adolescentes foi avaliado durante a

pesquisa, separando os alimentos por grupos, da mesma forma que alguns

autores sugerem para elaborar o índice de alimentação saudável (IAS).

Foram selecionados alguns dos componentes do IAS para verificar a

evolução alimentar neste período, ficando os componentes de 1 a 5 referentes

às recomendações de porções da pirãmide dos alimentos para os cinco grupos

principais: grãos (pão, cereal, arroz e macarrão), hortaliças, trutas, leite (iogurte

e queijo) e carnes (peixe, porco e ovos), o componente 6 foi baseado no

consumo de feijões e oleaginosas, os componentes. 7 e 8 foram baseados na

ingestão de colesterol e sódio (KENNEDY et aI.1995; BOWMAN et al.1998;

BASIOTIS, 2000), e o componente 9 foi baseado no total de zinco ingerido, pelo

fato de este mineral fazer parte da pesquisa. As oleaginosas foram

enquadradas dentro do grupo dos feijões por ser o grupo que mais se

aproximou com suas características. As porções dos itens 1 ao 6 foram



METODOLOGIA 37

comparadas com os valores de recomendação das porções da pirãmide dos

alimentos (PHILlPPI et aI. 1999) e os itens 7 ao 9 comparados com os valores

sugeridos para o mesmo gênero e idade, (10M, 2002). A tabela 3 resume os

componentes da variedade da dieta, os valores das recomendações dos

grupos de acordo com a pirãmide dos alimentos (PHILlPPI et aI. 1999)

seguidos das recomendações para colesterol, sódio e zinco, conforme os

dados de referência do Institute of Medicine (2002).

Tabela 3: Componentes da dieta avaliados no estudo

Componentes Recomendação Fonte

1. Cereais, pães e raízes 5-9 porções PHIUPPI et ai., 1999

2. Hortaliças 4-5 porções PHIUPPI et ai., 1999

3. Frutas 3-5 porções PHIUPPI et aI., 1999

4.Leite e produtos lácteos 3 porções PHIUPPI et aI., 1999

5. Carnes e ovos 1-2 porções PHIUPPI et ai., 1999

6. Feijões e oleaginosas 1porção PHIUPPI et ai., 1999

7. Colesterol 214~11mgfdia CSf 11,1994-1996;1998

8. Sódio 1,5 mgfdia,3,5 mgfdia AlI UL (10M, 2(02)

9. Zinco 7,3 mgfdia-9,Omgfdia EARlRDA (10M, 2(01)

Adaptado de BOWMAN et aJo 1998.

Para quantificarmos quanto cada participante consumiu de cada grupo de

alimentos referente à porção, foi necessário desmembrar os alimentos de

acordo com sua preparação (FISBERG & VILLAR, 2002) e então as calorias

referentes a cada grupo de alimentos foram determinadas por porções

equivalentes pré-estabelecidas por PHILlPPI et aI. (1999).

Os alimentos pertencentes ao mesmo grupo foram somados e divididos

pelos valores da tabela 4, chegando-se então aos valores consumidos de cada

grupo. Para os alimentos industrializados, não houve separação da sua

composição, sendo os alimentos com maior prevalência no grupo: bolacha

simples, bolacha recheada e sucos artificiais, enquadrados no grupo 1 (cereais,

raízes e tubérculos).
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Também foram quantificados os valores dos macronutrientes em % e as

calorias (kcal), determinando o valor energético total (VEn para a analise da

interferência em relação ao tempo estudado.

Tabela 4. Grupos de alimentos e valor calórico

Grupos de Alimentos

Cereais, pães e raízes

Hortaliças

Frutas

Leite e produtos lácteos

Cameseovos

Feijões e Oleaginosas

Adaptado de PHlUPPI et aI. 1999.

Calorias I Porção (kcal)

150

15

35

120

190

55

4.4.3 Variabilidade intra e inter individual do zinco ingerido

Com os valores obtidos da ingestão do mineral pelo software Virtual Nutri,

foi calculada, por meio de análises estatísticas, a variabilidade intra e inter

individual. Com os valores da variação intra individual foi realizada a equação

de BEATON et aI. (1979), para predizer a probabilidade de erro desta amostra

em relação ao consumo do mineral

4.5 Intervençã.o Dietética

Foram realizadas duas consultas por mês. Na primeira, a participante

respondia a anamnese (Anex07) e o recordatório 24H e recebia dois diários

alimentares para serem preenchidos em dias já estabelecidos pela

pesquisadora, sendo um referente ao dia de semana e um referente ao final de

semana, pois o R24H era sempre realizado em consulta pela pesquisadora,

sendo referente a um dia da semana. O preenchimento dos inquéritos

alimentares foi realizado durante os quatro meses, totalizando 10 por

participante, no final da pesquisa.

O enfoque nutricional utilizado no CMA (CUVELLO et aI. 2003; VALVERDE

& PATIN, 2004) foi seguido pela pesquisadora, porém foi organizado no
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decorrer das 8 consultas; sendo nos dois primeiros meses; informações sobre·

quantidade de alimentos, como: inserir novas refeições ao dia, mastigar

devagar os alimentos de forma bilateral, ficar sem assistir à televisão enquanto

realiza as refeições, diminuir os alimentos consumidos de forma irregular 

lanches extras-, não repetir as porções dos alimentos e conhecer as porções

dos alimentos com a lista de substituições (formulada pela equipe do CAAA 

Anexo 8).

Nos dois últimos meses, a orientação foi sobre qualidade dos alimentos,

como conhecer a Pirâmide dos Alimentos com objetivo de estabelecer uma

alimentação saudável (PHILlPPI et aI. 1999), inserir alimentos pouco

consumidos e verificar a proporcionalidade dos macronutrientes, de acordo

com os intervalos de distribuição aceitável para os macronutrientes (10M, 2002)

(45-65% de carboidrato, 25-35% de gordura e 10-30% de proteína).

A cada mudança verificada na consulta, se incentivava a dar

continuidade, e quando do não cumprimento da orientação, havia um reforço

para sua implementação. No final de cada consulta, a participante era pesada.

4.6 Coleta de Material Biológico

4.6.1 Sangue

As participantes realizaram jejum de 12 horas para a coleta de 15 mL de

sangue, em seringas plásticas descartáveis e agulhas de aço inoxidável, estéreis

e descartáveis. O sangue foi distribuído em três tubos para as análises de zinco,

superóxido dismutase e insulina, os quais continham respectivamente; 1OO~L

citrato de sódio a 30%, 100~L de EDTA e o terceiro tubo sem anticoagulante.

O plasma foi separado do sangue total por centrifugação a 3.000 g

durante 15 minutos a 4°C, extraído com pipeta automática, acondicionado em

tubos de polipropileno desmineralizados e conservados em freezer a -70°C

para análise de zinco.

Após a retirada do plasma, o restante foi lavado três vezes com 5 mL de

solução salina a 0,9% e centrifugado a 10.000 g durante 10 minutos a 4°C,

sendo desprezada a solução salina e aspirado o eritrócito com pipeta automática
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e acondicionado em tubos de polipropHeno desmineralizados e conservados em

freezer a -70°C, para análise de zinco, hemoglobina e superóxido dismutase.

4.6.2 Urina 24 horas

A coleta de urina 24 horas foi realizada em potes plásticos

desmineralizados, com capacidade de 2 litros, cada participante recebeu

orientação para tal coleta (Anexo 9).

A amostra foi homogeneizada e medido o volume total, sendo separados

dois recipientes de plástico desmineralizados, contendo cada um 100 mL de

urina e acondicionados em freezer a -20°C, para análise de zinco.

4.6.3 Saliva

A coleta de saliva foi realizada no mesmo dia da coleta de sangue devido

a necessidade do jejum de 12 horas, e demais orientações (Anexo 9).

Cada participante, ao chegar no local da coleta, lavou a boca por três

vezes com água deionizada e recebeu um parafilme no tamanho de 2x2, para

ser mastigado e assim aumentar a produção de saliva. A amostra foi coletada

em pote coletor de polipropileno desmineralizado (10 a 15 mL).

O material foi centrifugado a 14.800 g por 10 minutos, sendo o

sobrenadante separado com pipeta automática e transferido para recipiente de

polipropileno desmineralizado e acondicionado em freezer a - 70 °e

(FREELAND-GRAVES et aI. 1981; SANTOS & COZZOLlNO, 1992). O sedimento

que permanece no fundo do tubo é acrescido de 800 ~L de água Milli-Q® e

homogeneizado no aparelho Vortex e então aspirado com pipeta automática e

transferido em recipiente de polipropileno desmineralizado e acondicionado em

freezer a -70°C, para análise de zinco.

4.7 Controle de Contaminação para Minerais

Os recipientes de plásticos e vidros utilizados para análise de zinco foram

desmineralizados em banho de ácido nítrico a 30% por 12 horas, enxaguados 5

vezes em água deionizada e 5 vezes em água desmineralizada, colocados na
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estufa para secagem e então acondicionados em potes fechados com o mesmo

tratamento ou sacos plásticos lacrados, evitando a contaminação por minerais.

4.8 Controle da Determinação da Análise do Zinco

o material certificado para análise do zinco "Second-Generation" Biological

Reference Material (Freeze-Dried human serum for trace element

determinations), foi diluído em água Milli Q® nas proporções recomendadas pelo

fabricante.

4.9 Medidas Bioquimicas

4.9.1 Condições do aparelho

Foi utilizado para determinação do zinco no plasma, eritrócitos, sedimento

salivar e na urina o aparelho de absorção atômica da marca HITACHI ®, Modelo

Z-5000, equipado com lâmpada de catodo oco, calibrado com comprimento de

onda 213,9 nm, fenda 0,7 nm, chama oxidante com mistura de acetileno (25):

ar (40) realizando três leituras com tempo de três segundos.

4.9.1.1 Curva padrão

A curva padrão foi preparada com Tritisol ® (MERCK) e diluída com água

deionizada nas concentrações de; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0 ~g/mL.

4.9.2 Determinação de zinco no plama

A leitura foi realizada em duplicata com o plasma diluído com água Milli-Q ®,

na proporção de 1:4 e aspirado diretamente no aparelho (RODRIGUEZ et aI. 1989).

4.9.3 Determinação de zinco nos eritrócitos

A determinação foi realizada no aparelho de espectrofotometria de absorção

atômica com chama, seguindo determinações iguais aos descritos no item 4.9.1.2.

Os resultados foram expressos por ~g Zn IgHb (WHlTEHOUSE et aI. 1982).

Foram realizadas duas diluições (Iisado 1 e 2), em que o lisado 1 foi

diluído com água Milli Q® 1:4 e o lisado 2, em 1:10.
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4.9.3.1 Determinação da hemoglobina para determinação do zinco
intraeritrocitário

o analito foi diluído com água Mil/i Q® na proporção 1:4 e chamado de

lisado 1 (4001JL de eritrócito e 1.2001Jl. de água) em seguida uma alíquota de 20

IJILdeste Iisado foi diluída em S mL de solução de Drabkin para determinar a

hemoglobina (Hb) pelo método de cianometahemoglobina (VAN ASSENDELFT,

1972).

o espectrofotômetro UV (HITACHI, Modelo U11 00) em 540 nm foi utilizado

para leitura da hemoglobina, cujos resultados foram expressos em 1J9/g Hb.

4.9.4 Determinação de zinco no sedimento salivar

Os cadinhos foram previamente calcinados na mufla a 400°C por 12 horas

antes do preparo das amostras. Em seguida o sedimento salivar foi colocado no

cadinho permanecendo por 24 horas a 10SoC e em seguida por 14 horas a 450°C

na mufta. Foi preparada uma solução 10 molar de ácido nítrico com S mL deste

ácido completado com água deionizada em um balão volumétrico de 10 mL. Foi

colocado O,SmL desta solução no cadinho com as cinzas e mais S mL de água

deionizada para análise do zinco. O aparelho de espectrofotometria de' absorção

atômica em chama foi utilizado nas mesmas condições citadas no item 4.9.1.2. Os

resultados são expressos em ng/mL (FREELAND-GRAVES et aI. 1981).

4.9.5 Determinação de zinco na urina 24H

A determinação de zinco na urina foi realizada no aparelho de

espectrofotometria de absorção atômica por chama, a urina foi aspirada

diretamente na chama do aparelho. A curva padrão do zinco seguiu as

mesmas condições descritas no item 4.9.1.2. Os resultados foram expressos

em /1gZn/rnL de urina e transformados em seguida pelo volume da urina de 24h

(Zn 124h).
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4.9.6 ParIJmetros bioquímicos para suporte do zinco

4.9.6.1 Determinaçio da SOD Intraeritrocitária

A leitura da SOD foi realizada na Faculdade de Medicina Veterinária e

Zootecnia da USP no Laboratório de Doenças Nutricionais.3

Foi utilizado o equipamento analisador bioquímico automático da marca

Liasys® AMS, para leitura da SOD com o kit RANOOXS/SOO.

O método é baseado na inibição da reação entre o composto 2 - (4

iodofenil) 3-(4-nitrofenol) S-feniltetrazolio cloreto e o radical super6xido, que

resultam num composto avermelhado. Foram utilizadas xantina e xantina

oxidase para gerar os radicais superóxido, medida pelo grau de inibição da

reação em comprimento de onda SOS nm.

Os eppendorfes com eritrócitos quando retirados do freezer a -70°C foram

protegidos da luz com papel alumínio para então serem descongelados e

seguirem a diluição de 300 vezes, com tampão fosfato 0,01 Molar, pH 7,0.

Foram utilizados SOO JlL deste analítico para leitura da SOo. Esta enzima é

expressa em Ug/Hb e para isto foi verificada com a mesma diluição a

concentração de hemoglobina descrita abaixo.

4.9.6.1.1 Deferminaçio da hemoglobina para SOD intraeritrocitária

O equipamento utilizado para determinação da hemoglobina foi o

espectrofotômetro Celm (E22SD) com S40 nanômetros de comprimento de onda.

As amostras foram preparadas com SmL de solução de Drabkin e 10J,lL

de eritrócito, repousaram 10 minutos e então iniciou-se a leitura, alternando as

amostras com solução Drabkin para zerar o aparelho.

A determinação do padrão foi realizada com hemoglobina da marca

LABTEST, com S mL de solução de Drabkin e 20 J,lL de padrão.

3 Análise realizada sob orientação da técnica Clara Satsuki Mori (FMVZIUSP).
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4.9.6.2 Insulina sérica

A concentração sérica da tnsulina foi determinada no aparelho Analisador

de Imunoensaio Elecsys 1010 com o kit insulina da Roche pelo método de

eletroquimioluminescência automatizada, com resultados expressos em uU/mL.

Estas análises foram realizadas pelo Laboratório CRIESP conveniado com esta

Faculdade.

4.9.6.3 Determinação da creatinina na urina 24h

A determinação da creatinina urinária foi realizada no aparelho

espectrofotômetro UV (HITACHI, Modelo U1100) em 500 nm de comprimento

de onda. Foram preparadas triplicatas e seguidas duas leituras; a primeira com

30 segundos e a segunda após dois minutos. Foi usado Kit da Celm contendo:

reativo 1; ácido pícrico, reagente 2; tampão glicinalNaOH 0,4% e reativo

padrão contendo solução estabilizada de creatinina 2,0 mg/dL.

Foram misturados os reagente 1 e 2 nas mesmas proporções conforme o

volume de uso. As amostras foram diluídas com água MiIIi Q® na proporção de

1:5, sendo usados 200 !!L de amostra para 2 mL de reagente (mistura do

reagente 1 e 2). Para a leitura do padrão foram seguidas as recomendações;

200 !!L de padrão para 2 mL de reagente, seguindo as mesmas condições do

aparelho e tempo para leitura. A creatinina reage com o picrato alcalino

produzindo uma coloração avermelhada que é medida em 500 nm, sendo seus

valores expressos em g/dia (NARAYANAN & APPLETON, 1980).

4.1 OAnálise Estatística

As variáveis antropométricas (peso e estatura) e do consumo alimentar

foram avaliadas ao longo do tempo. Para verificar o efeito do tempo sobre a

média destas variáveis, foram ajustadas retas de regressão que levaram em

conta a correlação entre os valores obtidos para cada participante do estudo.

Para o ajuste destes modelos foram adotadas as distribuições normal e gama

com estruturas de correlação uniforme (mesma correlação entre quaisquer

pares de observações de cada participante) ou correlação autoregressiva de

ordem 1 (a correlação entre pares de observações de cada participante diminui
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à medida que as observações do par distanciam-se no tempo). A escolha do

melhor modelo para cada variável baseou-se em técnicas de diagnóstico

envolvendo gráficos de resíduos e de probabilidade meio normal (ARTES &

BOTIER,2005).

As médias das variáveis analisadas no inicio e ao final do estudo (zinco

plasmático, zinco intraeritrocitário, zinco urinário, zinco no sedimento salivar,

creatinina, insulina, zinco ingerido, %IGO e %GC) foram comparadas por meio

do teste t-pareado quando a diferença média dos valores iniciais e finais

atendiam à suposição de normalidade

Os resultados com uma única medida estão apresentados de forma

descritiva em tabela e com % sob os valores de referência.

Foi calculado o coeficiente de correlação linear de Pearson com os

parâmetros bioquímicos e a ingestão de zinco nos momentos inicial e final da

pesquisa. Diferenças si'gnificativas foram consideradas quando p<0,05.

Para a precisão do valor do zinco ingerido foi utilizado os componentes de

variabilidade sugerido por CARRIQUIRY (2003) com a fórmula proposta por

BEATON et aI. (1979).

Foram utilizados os seguintes programas para a realização deste trabalho:

Microsoft Excel for Windows (versão 2002)

Microsoft Word

Minitab 14.0 for Windows

Splus 2000 e

R 2.1.1
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5. Resultados

Embora 18 participantes tenham sido selecionadas para o estudo, após três

meses, restaram 15 adolescentes. Além disso, em alguns momentos da avaliação,

houve exames que não foram realizados por todas as participantes. Entretanto, o

número (n) de observações para cada variável do estudo nunca foi inferior a 12.

5.1 Variáveis Antropométricas. Classificação de Tanner. % de índice de
Gravidade da Obesidade e % de Gordura Corporal

A tabela 5 mostra as variáveis descritivas da classificação de Tanner, idade,

peso, estatura, %AIMC e %GC (n=15). A classificação de Tanner foi avaliada uma

única vez, no início; as demais variáveis estão nas medidas inicial (I) e final (F).

Não há efeito no tempo do estudo para as estimativas dos modelos ajustados

(peso e estatura) e do teste t pareado (%IGO e %GC) a 5% de significância, se

guindo então os valores do intervalo de confiança a 95% encontrados na tabela 5.

A classificação de Tanner foi utilizada para verificar a maturação puberal do

grupo estudado. Foram encontrados os estágios de maturação 4 e 5, sendo 53%

para M4 e 47% M5 e pêlos pubianos em 20% P4 e 80% em P5, evidenciando que a

população estudada tem características semelhantes de maturação sexual.

A estatura apresentou aumento durante o estudo em 53% das participantes,

e no restante do grupo (47%) se manteve inalterada.

o peso corpóreo diminuiu em 53% do grupo, aumentou em 40% e

permaneceu inalterado em apenas 7%.

As variáveis envolvidas na execução do %IGO (peso e estatura) foram

modificadas no período do estudo resultando em 67% de diminuição deste índice,

porém sem alteração da sua classificação, sendo que para 53% confere com a

diminuição do peso corpóreo e para 13% resultou em aumento da estatura, sendo

que uma participante aumentou o peso e outra manteve. As demais participantes

que aumentaram o peso (33%), apresentaram aumento do %IGO, sendo que

apenas uma participante apresentou alteração desta classificação.
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Segundo CINTRA & FISBERG (2004), o objetivo desta classificação é

verificar a gravidade da obesidade, para que a intervenção seja coerente com o

diagnóstico. Neste estudo, observamos que no tempo inicial, 67% das

participantes apresentaram obesidade grave (>120%), 13% obesidade moderada

(111 a 120%) e 20% obesidade leve « 110%). Estes valores obtiveram uma leve

flutuação no tempo final, sendo que apenas uma participante que aumentou o

peso migrou da classificação leve para moderada.

Em 50% houve diminuição da %GC, condizente com a diminuição do peso

corpóreo, em 29% das participantes foi verificado aumento de peso com diminui

ção dos val'ores de %GC, sendo que somente em 14% está ajustado o aumento

do peso e conseqüente aumento da %GC. Em 7% o peso permaneceu inalterado,

porém com aumento da %GC. Lembrando que nesta variável o n foi igual a 14,

pois a participante nO 11 não realizou o exame. O valor considerado prejudicial à

saúde para esta faixa etária em relação a %GC é de 35% (WE8TRATE &

DEURENBERG, 1989), e nenhuma participante no tempo final apresentou valores

inferiores. Os valores mínimos e máximos em relação as variáveis %IGO e %GC

podem ser visualizados no (Anexo 10).

A tabela 6 mostra os valores das variaveis que compõem o exame de

densitometria; conteúdo mineral ósseo, massa magra e massa gorda.
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Tabela 6: Resultados dos Exames de Densitometria com suas Variáveis

-
Participante Conteúdo Mineral Õssoo Massa Magra Massa Gorda

(gramas) (gramas) (gramas)

Tempo I F I F I F

01 2.105,8 2.051,9 41.253,5 44.823,4 50.898,6 50.525,5

02 1.928,4 1.914,0 36.615,0 36.765,6 26.572,7 27.113,2

03 2.379,8 2.288,3 46.097,5 47.508,0 39.934,5 37.718,7

04 2.705,4 2.590,4 50.079,4 50.572,4 45.676,4 36.758,4

05 1.897,9 1.875,0 40.825,3 40.627,3 32.937,8 31.529,9

06 2.127,8 2.179,8 41.865,4 40.876,1 24.165,6 28.313,8

07 2.242,0 2.123,4 32.278,6 32.188,9 39.535,8 40.362,3

08 2.162,6 2.122,5 46.371,5 48.996,4 36.457,4 33.047,2

09 2.475,7 2.497,2 46.319,4 48.443,7 34.884,2 3.3571,3

10 2.413,7 2.341,1 41.931,2 43.010,0 29.776,6 3.036,7

11 2.360,5 2.191,5 45.182,3 46.947,0 35.537,7 33.892,0

12 2.597,2 * 49.870,6 * 37.232,5 *

13 2.718,4 2.769,7 46.084,2 45.850,8 33.945,7 33.145,5

14 2.606,3 2.694,1 48.081,6 47.527,7 30.423,2 31.320,7

15 3.339,3 3.197,4 62.281,3 63.118,6 45.517,5 45.241,6

*não realizou oexame



SF: setembro final de semana
OF: outubro final de semana
NF: novembro final de semana
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5.2 Variáveis do Consumo Alimentar

5.2.1 Calorias, macronutrientes e zinco

Os dados iniciais, extraídos do primeiro inquérito realizado com o grupo (um

recordatório de 24 horas) e os dados finais, das análises dos 9 inquéritos, estão

apresentados em forma de média, desvio padrão, mediana e coeficiente de variação.

A Média final foi comparada com os valores da recomendação para cada participante.

Os gráficos receberam a seguinte legenda:

F: medida observada num dia de final de semana
A: agosto
S: setembro
o: outubro
N: novembro

5.2.1.1 Calorias

A tabela 7 apresenta os valores iniciais e finais em relação ao consumo de

calorias (VET) do grupo e o valor da recomendação EER, de acordo com a

equação sugerida pela 10M (2002) para esta faixa etária e gênero. No tempo

inicial, verificou-se em 67% das participantes um consumo abaixo do preconizado,

enquanto que em 20% foi encontrado o VET acima e apenas 13% consumiram um

VET dentro do padrão recomendado para o grupo. Porém no tempo final foi

verificado em 80% do grupo um consumo abaixo das recomendações, em 7% foi

enoontrado consumo acima e 13% estavam dentro do estipulado. Não houve

efeito do tempo no estudo em relação a esta variável a 5% de significância e então

foi realizado o cálculo do Intervalo de Confiança 95% (te 95%) (Tabela 7).
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Tabela 7 - Resultados Inicial e Final do Valor Energético Total (kcal/dia)
.OI~_

Participante EER Inicial Final média DP Mediana CV

01 2.813,2 1.380,8 1.707,9 833,3 1.276,2 0,5

02 2.518,4 1.969,5 2.868,5 760,0 2.616,4 0,3

03 2.917,8 1.587,7 1.752,2 388,7 1.753,3 0,2

04 2.965,5 1.460,9 1.899,9 281,4 1.856,4 0,1

05 2.670,0 2.871,7 2.140,2 664,4 2.205,3 0,3

06 2.639,5 1.150,4 1.741,4 488,9 1.705,7 0,3

07 2.631,3 2.071,4 1.711,2 367,7 1.694,1 0,2

08 2.843,7 1.203,7 2.158,2 463,4 2.002,9 0,2

09 2.713,5 1.380,6 2.080,4 495,2 2.292,2 0,2

10 2.664,9 1.102,0 1.467,6 525,1 1.465,9 0,3

11 2.660,9 2.594,5 2.115,9 576,9 1.932,1 0,3

12 2.808,5 1.253,2 1.556,5 355,3 1.467,2 0,2

13 2.858,0 2.663,7 2.802,7 651,2 2.782,7 0,2

14 2.335,5 4.203,3 2.367,3 247,6 2.322,5 0,1

15 3.225,9 3.679,0 2.536,0 1.007,5 2.477,3 0,4

Média 2.751,1 2.038,2 2.060,4 540,4 1.990,0 0,2

DP 207,6 969,5 432,4 212,5 447,9 0,1

Mediana 2.713,5 158,7 2.080,4 495,2 1.932,1 0,2

CV 0,07 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4

P: 0,120
IC 95%: 1.895,7; 2.635,0
EER: Estimated Energy Requirement (10M, 2002)
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o gráfico 1 compara a média do grupo em relação ao consumo de calorias

com a média obtida da equação da EER para este grupo.

VETIdIa

A a •• 0 OOFM N.

,; =1~~~: ::::=:::: f----=p~~~;;-:~~~- :-~
• 1~ .

O 750 _~_~----'_~_~----'_~--::-~=-'-::-'-
Gráfico 1. Perfil de médias da variável VET pelo tempo

5.2.1.2 Carboidrato

Para a variável carboidrato, foram considerados adequados os valores entre

45 a 65% (10M, 2002). No tempo inicial, apenas 7% estavam abaixo das

recomendações, 66% estavam dentro deste limite e 27% acima. No tempo final,

7% das participantes se encontravam com o consumo abaixo e 93% dentro do

consumo considerado adequado. Não houve efeito do tempo no estudo desta

variável a 5% de significância, e então foi realizado o cálculo do Intervalo de

Confiança 95% (IC 95%) (Tabela 8).
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Tabela 8- Resultados Inicial e Final do Consumo de Carboidratos (%)
-

Participante Inicial FnaMOOa DP Mediana CV

01 64,5 60,1 10,6 58,3 0,2

02 58,6 50,9 12,5 47,8 0,2

03 56,5 52,8 9,4 51,3 0,2

04 49,2 46,7 9,7 44,8 0,2

05 68,6 52,6 10,1 54,7 0,2

06 31,2 43,7 6,8 41,5 0,1

07 56,0 59,7 6,9 58,7 0,1

08 56,9 47,1 6,7 45,7 0,1

09 60,3 43,9 6,4 42,8 0,1

10 82,8 69,1 10,3 68,7 0,1

11 38,8 54,9 10,4 52,6 0,2

12 72,3 46,9 7,8 44,4 0,2

13 68,2 48,7 9,3 50,1 0,2

14 46,1 46,1 7,1 46,3 0,1

15 62,9 48,8 6,8 49,5 0,1

Média 58,2 51,5 8,7 50,5 0,1

DP 13,1 7,0 1,9 7,3 0,05

Mediana 58,6 48,8 9,3 49,5 0,2

ev 0,2 0,1 0,2 0,1 0,30

Recomendação: 45 - 65% (10M, 2002)
P: 0,600
te 95%: 49,25; 57,13

o gráfico 2 compara a média em relação ao consumo dos carboidratos (%)

~om os valores de recomendação para este grupo.
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Gráfico 2. Perfil de média da variável CHO (%) pelo tempo.
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5.2.1.3 Proteína

Para a variável proteína, os valores considerados adequados estão entre 10

a 30% (10M, 2002). No tempo inicial foram observados 40% do grupo com

consumo abaixo das recomendações, 47% consumiam proteínas de forma

adequada e 13% estavam acima. No tempo final 93% das participantes se

encontravam dentro das estimativas e somente 7% apresentavam a média

levemente abaixo da recomendação. Houve efeito do tempo no estudo com

significância de 5% para esta variável (Tabela 9).

Tabela 9- Resultados Inicial e Final do Consumo de Proteínas (%).

Participante Inicial Final Média OP Mediana CV
-
01 8,71 14,2 4,5 12,2 0,3

02 11,8 13,1 5,3 12,3 0,4
03 16,5 12,3 2,9 13,1 0,2
04 13,3 19,8 7,5 20,1 0,4
05 7,1 16,7 2,6 16,9 0,1
06 39,1 17,7 4,3 16,3 0,2

07 13,8 13,4 3,7 13,8 0,3
08 14,2 18,8 4,1 17,6 0,2
09 11,8 23,3 6,2 24,3 0,3
10 4,6 9,6 3,9 8,3 0,4
11 22,4 14,3 5,6 13,5 0,4
12 5,4 21,9 5,9 21,5 0,3
13 6,8 15,4 7,3 13,4 0,5
14 9,0 14,4 3,2 13,1 0,2
15 15,8 15,8 3,5 16,8 0,2

Média 13,3 16,0 4,7 15,5 0,3

DP 8,6 3,7 1,5 4,1 0,1
Mediana 11,8 15,4 4,3 13,8 0,3
CV 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4

Recomendação: 10 - 30% (10M, 2002)
P: 0,046
p <0.05
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o gráfico 3 compara a média em relação ao consumo das proteínas (%) com

valores de recomendação para este grupo.
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Gráfico 3. Perfil de média da variável P (%) pelo tempo.

5.2.1.4 Lipídio

Para a variável lipídio, os valores considerados adequados estão entre 25 a

35% (10M, 2002). No tempo inicial foram observados 27% com consumo abaixo,

53% do grupo com consumo dentro das recomendações e 20% acima. No tempo

final foram encontrados apenas 7% com ingestão abaixo das recomendações,

67% estavam dentro e 26% acima. Não houve efeito do tempo no estudo a 5% de

significância e então foi calculado o IC 95% (Tabela 10).



RESULTADOS 57

Tabela 10 - Resultados Inicial e Final do Consumo de lipídios (%).

Participante Inicial Final Média DP Mediana CV

01 26,8 25.7 9,2 25,2 0,3

02 29,6 35,9 9,8 34,9 0,3

03 27,0 34,8 8,9 34,6 0,2

04 37,5 33,4 7,9 32,8 0,2

05 24,3 30,6 11,4 29,5 0,4

06 29,7 38,6 7,9 39.7 0,2

07 30,2 26,8 4,1 27,7 0,1

08 28,9 34,1 6,9 34,3 0,2

09 27,9 32,6 6,6 29,8 0,2

10 12,6 21,3 8,7 19,3 0,4

11 38,8 30,8 6,8 31,5 0,2

12 22,2 30,2 7,5 33,2 0,2

13 25,0 35,8 5,6 37,9 0,1

14 44,8 39,5 7,4 39,5 0,2

15 21,3 33,5 6,9 35,3 0,2

Média 28,4 32,2 7,7 32,3 0,2

DP 7,7 4,9 1,8 5,5 0,08

Mediana 27,9 33,4 7,5 33,2 0,2

CV 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4

Recomendação: 25 - 35% (10M, 2002)
P: 0,908
IC 95%: 28,6 ; 34,9
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o gráfico 4 compara a média em relação ao consumo dos lipídios (%) com os

valores de recomendação para este grupo.
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Gráfico 4. Perfil de média da variável L (%) pelo tempo.

5.2.1.5 Zinco

Para a variável zinco, foram considerados valores adequados à EAR =7,3 mgldia

e à RDA =9,0 mg/dia (10M, 2002). No tempo inicial foram observados 60% do

grupo com consumo abaixo da EAR, 7% estavam dentro da faixa da

recomendação e 33% consumiam zinco acima da RDA. No tempo final foram

encontrados 20% com consumo abaixo da EAR, 27% com consumo dentro das

recomendações e 53% acima. Não houve efeito do tempo no estudo a 5% de

significância e então foi realizado o cálculo do Intervalo de Confiança 95% (tC

95%) (Tabela 11).
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Tabela 11 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Zinco (mg).
-
Participante Inicial Final Média DP Mediana CV

01 3,6 5,9 4,2 4,3 0,7

02 5,4 11,6 4,7 11,8 0,4

03 10,1 7,8 4,1 5,9 0,5

04 5,5 11,1 7,4 10,4 0,7

05 3,9 11,2 6,6 9,2 0,6

06 4,5 7,4 2,6 7,5 0,3

07 8,0 6,2 4,3 4,2 0,7

08 1,7 13,0 5,0 12,8 0,4

09 17,7 13,5 4,5 12,2 0,3

10 2,0 2,9 0,8 2,8 0,3

11 10,9 8,7 5,3 8,4 0,6

12 0,3 10,4 3,4 10,3 0,3

13 4,9 12,9 9,1 5,7 0,7

14 14,3 8,4 3,2 7,8 0,4

15 13,5 11,5 6,5 9,4 0,6

Média 7,1 9,5 4,8 8,2 0,5

DP 5,1 3,0 2,0 3,1 0,2

Mediana 5,4 10,4 4,5 8,4 0,5

CV 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3

Valor de Referência EAR 7,3 mgldia; RDA: 9,0 mgldia (10M, 2001)
P: 0,808
IC 95%: 7,8 ; 11,7
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o gráfico 5 compara a média em relação ao consumo do zinco (mg) com os

valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 5. Perfil de média da variável Zinco pelo tempo.

5.2.2 Grupo de Alimentos

5.2.2.1 Cereais, pães e raízes

Para a variável representada pelo conjunto composto por cereais, pães e

raízes, foi considerado adequado um consumo entre 5 a 9 porções/dia (PHILlPPI et

alo 1999). No tempo inicial foram observados 20% abaixo das recomendações e

53%, dentro das porções estabelecidas. No tempo final 100% do grupo

apresentaram consumo dentro dos valores estipulados. Não houve efeito do

tempo no estudo a 5% de significância e então foi realizado o cálculo do Intervalo

de Confiança 95% (IC 95%) (Tabela 12).
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Tabela 12 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Cereais, Pães e Raízes (porções)
- --

Participante Inicial Final média DP Mediana CV

01 4,4 6,4 3,3 5,2 0,5

02 5,9 6,2 1,6 5,6 0,2

03 4,9 5,5 1,1 5,8 0,2

04 3,9 5,3 1,4 5,2 0,3

05 14,2 7,3 2,5 6,7 0,3

06 1,1 4,8 1,5 4,4 0,3

07 6,8 5,4 1,7 5,1 0,3

08 4,8 5,7 1,4 5,4 0,2

09 5,8 5,7 1,9 5,2 0,3

10 6,7 6,1 1,6 5,8 0,3

11 6,5 6,4 2,3 5,6 0,3

12 6,0 4,8 1,2 4,4 0,2

13 11,7 8,8 2,0 8,4 0,2

14 16,9 7,4 1,8 7,0 0,2

15 12,7 8,2 2,4 7,9 0,3

Média 7,5 6,3 1,8 5,8 0,3

DP 4,3 1,2 0,6 1,2 0,07

Mediana 6 6,2 1,7 5,6 0,3

CV 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3

Recomendação: 5 - 9 porções (PHILlPPI et aI. 1999).
P: 0,988
IC 95%: 6,296 ; 9,179
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o gráfico 6 compara a mediana em relação ao consumo dos cereais, pães e

raízes (porções) com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 6. Perfil de médias da variável cereais, pães e raízes pelo tempo,

comparados com as recomendações

5.2.2.2 ffortaliça

Para a variável hortaliça, usou-se a recomendação de 4 a 5 porções/dia

(PHILlPPI et aI. 1999). No tempo inicial, 53% ficaram abaixo, 13% atingiram as

recomendações e 33% não apresentaram consumo de alimentos deste grupo. No

tempo final 100% do grupo apresentaram consumo inferior a 4 porções de

hortaliças. Não houve efeito do tempo no estudo a 5% de significância e então foi

realizado o cálculo do Intervalo de Confiança 95% (tC 95%) (Tabela 13).
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Tabela 13 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Hortaliças (porções)

.
Participante Inicral Final média OP Mediana CV

01 2,3 2,3 1,4 1,8 0,6

02 O 1,1 0,4 1,3 0,3

03 0,9 0,9 2,0 0,1 2,2

04 2,8 3,3 2,4 3,2 0,7

05 4,1 1,1 1,3 0,9 1,1

06 1,8 2,4 1,7 1,7 0,7

07 4 2,8 2,0 1,9 0,7

08 0,7 2,3 1,3 2,5 0,5

09 O 1,0 1,5 0,2 1,5

10 O 0,9 0,9 0,5 0,9

11 1,7 2,3 0,7 2,5 0,3

12 O 0,6 0,6 0,4 0,9

13 1 1,4 1,0 1,3 0,7

14 O 1,9 3,0 0,6 1,6

15 0,1 2,8 4,7 1,1 1,6

Média 1,3 1,8 1,7 1,3 0,9
DP 1,4 0,8 1,1 0,9 0,5
Mediana 0,9 1,9 1,4 1,3 0,7

CV 1,1 0,5 0,7 0,7 0,6

Recomendação: 4- 5 porções (PHILlPPI et aI. 1999).
P: 0,232
IC 95%: 0,769; 2,444
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o gráfico 7 compara a mediana em relação ao consumo das hortaliças

(porções) com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 7. Perfil de médias da variável hortaliças pelo tempo, comparados com as

recomendações

5.2.2.3 Fruta

Para a variável fruta, foi considerado adequado um consumo entre 3 a 5

porções/dia (PHILlPPI et aI. 1999). No tempo inicial, em 33% das participantes não

houve consumo de nenhuma fruta, 40% ficaram abaixo das recomendações, 20%

se encontraram dentro do estipulado e somente 7% ficaram acima. Entretanto no

tempo final 73% encontravam-se abaixo e 27% dentro das recomendações. Houve

efeito no tempo do estudo com significância de 5% para esta variável (Tabela 14).

Pode-se dizer que o valor médio do número de porções aumenta 8,9%

quando se aumenta uma unidade de tempo.
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Tabela 14 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Frutas (porções)
... " -
Participante Inicial Final média OP Mediana CV

01 4,9 1,0 1,7 0,1S 1,6

02 2,1 2,S 1,6 2,6 0,6

03 3,S 2,0 2,0 1,6 1,0

04 0,3 1,3 0,9 1,6 0,7

05 ° 0,1 0,5 ° 3,7

06 0,3 0,9 1,0 0,8 1,0

07 0,9 3,3 2,9 2,1 0,9

08 ° 3,1 1,6 2,9 O,S

09 2,1 O,S 0,3 1,S 0,7

10 O 2,4 1,9 3,3 0,8

11 O 4,1 3,1 3,3 0,7

12 1 1,2 2,8 O 2,4

13 7,1 2,0 1,9 1,2 0,9

14 ° 3,1 2,5 2,6 0,8

1S S,S 2,1 2,4 1,7 1,1

Média 1,8 1,9 1,8 1,7 1,2

DP 2,3 1,1 0,8 1,1 0,8

Mediana 0,9 2 1,9 1,6 0,9

CV 1,3 0,6 0,5 0,7 0,7

Recomendação: 3 - 5 porções (PHILlPPI at aI. 1999).
P: 0,046
p< 0.05
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o gráfico 8 compara a média em relação ao consumo das frutas (porções)

com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 8. Perfil de médias da variável frutas pelo tempo, comparados com as

recomendações

5.2.2.4 Leite e produtos lácteos

Para a variável leite e produtos lácteos, foi considerado adequado um

consumo de 3 porções/dia (PHILlPPI et aI. 1999). No tempo inicial em 53% foi

observado consumo abaixo das recomendações, em13%, dentro do estipulado,

13% também apresentaram consumo extra à recomendação e houve 20% que

não consumiram este alimento. Já no tempo final 80% encontraram-se ainda

abaixo, 13% do grupo conseguiu adequar-se e somente 7% passou do valor da

recomendação. Houve efeito no tempo do estudo com significância de 5% para

esta variável (Tabela 15).

Existe uma tendência de aumento no número médio de porções consumidas

de leite e produtos lácteos, ou seja, a cada unidade de tempo pode-se dizer que

há aumento médio de 0,189 porções de leite e produtos lácteos.
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Tabela 15 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Leite e Produtos lácteos (porções)
-

Participante Inicial Final

Média DP Mediana CV
~--_ ... -----_._----

01 1 1.5 1.0 0,8 0.6

02 1.2 2,3 0.7 1.9 0.3

03 3.6 2,3 0.8 2,6 0.3

04 ° 2,0 1,1 2.1 0.5

05 ° 1,9 1.5 1,8 0.8

06 2 1,3 1,7 1,6 1,3

07 2.1 1,3 0,5 1,4 0,4

08 1 2,9 0,9 3.1 0,3

09 2,6 0,9 0,8 1,1 0,8

10 ° 0,7 0,9 0.8 1,4

11 2.3 1,7 0,8 1,4 0.5

12 1 0.9 1,1 0.6 1,1

13 1,5 2,6 1,0 3 0,4

14 3,3 4.1 2,2 3.2 0,5

15 4,4 2.3 1.0 2,2 0,4

Média 1,7 1.,9 1,1 1,8 0,6

DP 1,3 0,9 0,4 0,8 0,4

Mediana 1,5 1,9 1,0 1,8 0,5

CV 0,8 0,5 0,4 0,5 0,6

Recomendação: 3 porções{ PHILlPPI et aI. 1999).
P: 0,014
p< 0.05
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o gráfico 9 compara a mediana em relação ao consumo de leite e produtos

lácteos (porções) com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 9. Perfil de médias da variável leite e produtos lácteos pelo tempo, comprados

com as recomendações.

5.2.2.5 Carnes e ovos

Para a variável representada pelo conjunto de carnes e ovos, foi considerado

adequado um consumo entre 1 a 2 porções/dia (PHILlPPI et aI. 1999). No tempo

inicial foi observado que 27% não consumiram nenhum alimento deste grupo, 33%

se encontraram abaixo das recomendações, 33% apresentaram consumo

considerado adequado e somente 7% consumiram mais do que a recomendação.

No tempo final, 7% não alcançaram as porções estipuladas, 60% apresentaram-se

dentro da recomendação e 33% ficaram acima. Houve efeito no tempo do estudo

com significância de 5% para esta variável (Tabela 16). A média do número de

porções nesta variável sobe 3,8% quando se aumenta uma unidade de tempo.
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Tabela 16 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Carnes e Ovos (porções)

... .8 .
Participante Inicial Final
-----~------.-----------------.----------.-----.---~--

Média OP Mediana CV
~,~-_.-_._-_._~~_._-------~~--_._----~._._~--_.

01 0,6 0,8 1,0 0,7 1,2
02 0,8 2,9 0,8 2,9 0,3
03 0,6 1,0 1,1 0,6 1,1
04 1,3 1,6 1,5 1 0,9
05 0,3 2,3 1,4 1,6 0,6
06 1,4 1,8 0,9 2 0,5
07 2,1 1,0 0,9 0,7 0,9
08 O 2,7 1,4 2,4 0,5
09 0,4 2,8 1,1 2,4 0,4
10 O 0,3 0,3 0,4 0,9
11 3,6 1,7 1,0 1,4 0,6
12 O 2,3 0,7 2,3 0,3
13 O 2,8 2,3 2,3 0,8
14 0,5 2,1 1,0 2 0,4
15 1,0 3,2 1,9 2,9 0,6

Média 0,8 1,9 1,1 1,7 0,7

DP 0,9 0,9 0,5 0,8 0,3

Mediana 0,6 2,1 1 2 0,6

CV 1,7 0,4 0,4 0,5 0,4

Recomendação: 1- 2 porções (PHILlPPI at aI. 1999).
P: 0,024
p<O.05
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o gráfico 10 compara a média em relação ao consumo de carnes e ovos

(porções) com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 10. Perfil de médias da variável carnes e ovos pelo tempo, comparados com as

recomendações.

5.2.2.6 Leguminosas e oleaginosas

Para a variável representada pelo conjunto de leguminosas e oleaginosas, foi

considerado adequado um consumo de 1 porção/dia (PHILlPPI et aI. 1999). No

tempo inicial 47% não consumiram alimentos deste grupo, 13% apresentaram-se

abaixo, 7% dentro do consumo de 1 porção e 33% acima deste valor. No tempo

final, 40% ainda permaneceram abaixo, 7% apresentaram consumo adequado e

53% atingiram valores acima do recomendado (mais de 1 porção). Não houve

efeito do tempo no estudo a 5% de significância e então foi calculado o te 95%

(Tabela 17).



RESULTADOS 71

Tabela 17 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Leguminosas e Oleaginosas
(porções)

Participante Inicial Final
'--'~'-------'------

Média DP Mediana CV
..---..-----~- ..- ..- ..----..---------.-..-~.- ..---.----

01 1,9 1,5 1,2 1,7 0,8

02 2,8 0,8 0,9 0,9 1,3

03 ° 0,1 0,3 ° 2,5

04 2 1,5 0,5 1,9 0,3

05 ° 1,9 1,0 1,9 0,5

06 O 0,2 0,3 0,5 1,7

07 3,8 0,6 ° 0,9 °08 ° 0,5 0,2 0,6 0,4

09 0,9 3,2 2,9 1,9 0,9

10 0,2 1,3 0,7 1,9 0,5

11 1,9 0,6 1,1 0,9 1,7

12 O 0,7 0,6 0,8 0,8

13 0,3 2,6 4,6 0,6 1,6

14 ° 1,5 3,6 O 2,4

15 ° 1,8 0,8 1,9 0,5

Média 0,9 1,2 1,2 1,1 1,1

DP 1,2 0,9 1,3 0,7 0,8

Mediana 0,2 1,3 0,8 0,9 0,8

CV 1,3 0,7 1,1 0,6 0,7

Recomendação: 1porção (PHllIPPI et aI. 1999).
P: 0,166
IC 95%: 0,564; 1,377
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o gráfico 11 compara a média em relação ao consumo de leguminosas e

oleaginosas (porções) com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 11. Perfil de médias da variável leguminosas e oleaginosas, comparados
com as recomendações

5.2.2.7 Colesterol

Para a variável colesterol, o valor considerado adequado foi 214 ±11 mg/dia

(CSFII 1994-1996,1998). No tempo inicial foi encontrado 7% sem consumo deste

nutriente, sendo que neste dia a participante não consumiu nenhum alimento de

origem animal, 13% estavam dentro do esperado, 67% apresentaram valores

abaixo, e apenas 13% acima. No entanto, no tempo final registraram-se 27% de

consumo abaixo do preconizado, 13% dentro e 60% acima.

Não houve efeito do tempo no estudo a 5% de significância e então foi

calculado o IC 95% (Tabela 18).
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Tabela 18 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Colesterol (mg/dia)

Participante Inicial Final
...... _-

Média DP Mediana CV
"" ......__. . ......__..

01 46,1 141,8 114,8 100,3 0,8

02 118,3 279,9 54,9 300,9 0,2

03 167,6 134,0 68,3 104,9 0,5

04 117,3 205,2 125,7 160,6 0,6

05 212,2 253,2 182,5 187,8 0,7

06 172,9 172,3 119,8 191,2 0,7

07 139,7 204,2 174,3 126,7 0,8

08 49,7 302,7 238,4 217,2 0,8

09 374,3 250,1 65,2 261,1 0,3

10 ° 59,6 58,3 55,7 0,9

11 353,4 250,4 79,6 225,6 0,3

12 84,2 346,2 161,1 320,2 0,5

13 40,8 384,4 246,3 380,8 0,6

14 146,9 314,3 172,3 300,0 0,5

15 203,6 385,4 149,8 357,4 0,4

Média 145,1 245,6 134,1 219,4 0,6

DP 111,2 94,4 62,4 99,3 0,2

Mediana 139,7 250,4 125,7 217,2 0,6

CV 0,8 0,4 0,5 0,4 0,4

Valor de Referência 214±11 ,Omg/dia (CSFII1994-1996, 1998)
P0,153
IC 95% 176,6 ;272,9
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o gráfico 12 compara a média em relação ao consumo do colesterol (mgJdia)

com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 12. Perfil de médias da variável colesterol, comparados com as recomendações

5.2.2.8 Sódio

Para a variável sódio, o valor considerado adequado foi a Ingestão

Adequada (AI) igual a 1,5 g/dia e como limite para comparação o UL 2,3g/dia (10M,

2002). Neste estudo foi quantificado à parte somente o sal adicionado à salada.

No tempo inicial foram observados 20% de valores abaixo das recomendações da

AI e 80% acima das recomendações do UL. No tempo final, somente 7% se

encontraram dentro da recomendação da AI e 93% ultrapassaram os valores

recomendados pelo UL. Não houve efeito do tempo no estudo a 5% de

significância e então foi calculado o le 95% (Tabela 19).
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Tabela 19 - Resultados Inicial e Final do Consumo de Sódio (mg/dia)

Participante Inicial Final
- ..._----------_._.

Média OP Mediana CV
M .._~__'~_~...._._••__• ______ .._------_._--_.

01 1.857,9 2.512,7 1.162,6 2.000,7

02 3.381,1 3.304,4 917,9 3.491,9 0,3

03 1.802,9 1.782,2 842,3 1.671,8 0,5

04 2.889,9 2.363,7 270,6 2.413,5 0,1

05 2.765,4 3.390,7 1.494,6 2.746,6 0,4

06 3.154,4 1.908,5 429,3 1.684,3 0,2

07 4.509,6 2.371,9 1.351,2 2.009,5 0,6

08 534,0 3.450,0 1.300,6 3.519,8 0,4

09 2.872,1 3.877,9 1.761,7 2.960,1 0,4

10 900,0 1.537,3 430,7 1.624,0 0,3

11 3.597,7 2.759,4 1.306,5 2.259,1 0,5

12 257,1 2.553,9 796,8 2.542,6 0,3

13 1.837,2 3.480,9 1.573,6 3.248,6 0,4

14 9.618,8 4.299,6 1.087,6 2.150,9 2,5

15 4.026,20 3.803,80 1.327,80 3.956,90 0,3

Média 2.933,60 2.893,10 1.070,20 2.552,00 0,5

DP 2.232,70 833,3 445,9 743,4 0,6

Mediana 2.872,10 2.759,40 1.162,60 2.413,50 0,4

CV 0,8 0,3 0,4 0,3 0,1

Valor de Referência AI 1,5gIdia e UL 2,3g/dia (10M, 2001)
P: 0,770
IC 95%: 2329,94; 3655,54
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o gráfico 13 compara a média em relação ao consumo do sódio (mg/dia)

com os valores das recomendações para este grupo.
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Gráfico 13. Perfil de médias da variável sódio, comparados com as recomendações

5.2.3. Precisão dos resultados do zinco Ingerido

Para verificar a precisão dos resultados da ingestão do zinco, foi calculada a

proporção de erro destes valores, utilizando a fórmula abaixo proposta por

BEATON et a/. (1979):

n =(ZaxCVw/Oo)2,

sendo:

n =número de dias

Za =percentil de confiabilidade o da distribuição normal de média Oe variância 1

CVw =coeficiente de variação intra-individual

Do =erro percentual sobre a média com confiabilidade o.

Considerando que a variável zinco foi avaliada em 10 momentos e

assumindo para o um valor igual a 5%, o erro percentual Do é dado por:

10 =(1,64x 0,5741 00)2 ~ 00=1,64x 0,574/10 =29,78%
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5.3 Parâmetros Bioq~ímicos

Na Tabela 20 estão os valores dos resultados de cada participante em

relação às concentrações de zinco plasmático, zinco intraeritrocitário, zinco na

urina de 24h, zinco no sedimento salivar, SOO intraeritrocitária, insulina sérica e

creatinina urinária nos momentos inicial e final.

Utilizou-se o teste t pareado para as variáveis (zinco plasmático, zinco

intraeritrocitário, zinco no sedimento salivar, zinco urinário, 80D, insulina e

creatinina urinária). Há evidências de que a média final das variáveis da 500, do

zinco no sedimento salivar e da insulina é menor do que a média inicial, sendo que

este resultado se inverte para as variáveis zinco intraeritrocitário e creatinina

urinária. Para as demais variáveis não houve evidências de diferença entre as

médias do início e do final do estudo ao nível de significância de 5% (Tabela 20).
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Tabela 20- Resultados dos exames bioquímicas nos tempos inicial e fmal
""'"

ln Zinco Zinco Zinco SOD Insulina Creatinina
Participante plasmático inlraeri!rocitário urina24h sedimento salivar inlraeritrocitária sérica urinária

~dl ~gHb ll~mL n~mL UlgHb uUlmL ~áa

I F I F I F I F I F I F I F

59,3 64,3 44,5 51,6 374,30 * 99,0 230,1 2.589,1 1.622,1 8,0 6,5 0,49 *

2 64,8 64,2 25,5 33,4 546,0 344,4 435,9 69,8 1.532,9 1.357,7 2,7 5,9 0,42 2,3

3 47.0 54,9 40,7 45,8 86,2 64,3 393,3 59,2 2.046,3 1.664,7 12,2 3.3 ** **

4 64,2 69,1 37,6 49,5 290,0 228,4 237,1 87,3 2.002,0 1.444,4 5,9 5,9 0,73 2,5

5 63,9 67,3 29,9 24,2 253,8 193,5 669,9 109,7 1.980,4 1.180,9 7,7 5,4 1,06 0,73

6 57,4 60,3 45,2 44,5 33,2 110,5 307,8 123,2 1.603,7 1.171,5 5,1 2,8 0,30 1,5

7 64,4 64,2 39,2 47,3 564,5 245,7 1415,7 55,0 2.125,9 1.587,3 2,1 0,9 0,35 0,57

8 60,3 72,6 31,2 42,9 259,2 270,1 19,5 56,4 1.387,7 1.111,5 4,6 2,7 0,60 1,5

9 65,2 71,6 31,8 37,4 329,0 419,5 111,9 185,0 1.085,6 943,80 5,8 2,3 ** **

10 65,3 60,2 33,3 38,8 117,0 95,5 171,2 318,9 1.520,9 1.231,8 4,0 6,1 0,23 1,0

11 51,1 52,2 40,6 52,9 15,1 115,8 884,1 29,3 1.451,8 1.334,3 3,6 4,7 0,36 2,3

12 47,3 65,4 31,3 49,6 339,7 507,9 906,2 62,5 1.422,8 1.960,9 7,3 3,7 0,37 2.2

13 62,9 63,5 26,1 35,8 939,3 984,5 173,4 49,0 1.267,2 1.314,6 3,5 0,3 0,63 3,2

14 78,4 64,8 30,4 26,9 610,5 399,3 191,6 110,8 1.286,1 848,8 5,9 2,1 0,79 2,3

15 66,8 62,4 41,0 41,7 416,1 378,8 48,9 445,9 1.226,6 1.034,4 35,8 1,5 1,37 4,6

Valores de 70-110 flgldL 4O-44IJ-g/gHb 23O--IDJ IJ-g/mL 162-237 ngImL 1102-1601 U/gHb 5-25 uUlmL 0,8-1,8 g1diaReferência

p 0,203 0,002 0,398 0,026 0,004 0,026 0,000
IC95% -6,72; 1,56 - 9,85;- 2,69 - 46,48; 109,61 37,08; 506,05 117,96; 511,42 0,26;3,43 -2,07; -0,83

* Exame não rearlZéldo
** Amostra perdida no armazenamento
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5.4. Variáveis Bioquímicas Comparadas com os Valores de Referência

Distribuição percentuais das participantes do estudo em relação às variáveis

bioquímicas obtidos no inicio e final do estudo com os valores de referência, para

cada tipo de variável.
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Gráfico 14- Distribuição percentuais das concentrações de zinco plasmático antes e depois
da intervenção dietética, comparados com os valores de referência.

Para a variável zinco plasmático, foram usados os valores de referência entre

70 a 110 JlgldL (GIBSON, 1990). Os valores encontrados no tempo inicial

mostraram 93% da população com valores abaixo do valor mínimo de referência e

7% com valores dentro da faixa de extensão considerada adequada e não houve

nenhum caso acima do valor máximo da referência. Depois da intervenção

dietética, 87% estavam abaixo dos valores mínimos de referência, 13% dentro da

faixa de extensão, sendo que também não foi encontrado nenhum caso acima do

valor máximo (Gráfico 14).
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Zinco Intraeritrocitário
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Gráfico 15-Distribuição percentuais das concentrações de zinco intraeritrocitário antes e
depois da intervenção dietética, comparados aos valores de referência.

Para a variável zinco intraeritrocitário, foram usados os valores de referência

entre 40 a 44J.lg/gHb (GUTHRIE & PICCIANO, 1995). No tempo inicial foram

encontrados valores inferiores em 67% do grupo, 20% se enquadraram na faixa

de extensão dos valores de referência e 13% mostraram-se superior ao valor

máximo. Depois da intervenção dietética, pode-se observar que 40% se

encontraram abaixo do valor de referência mínimo, 20% alteraram para dentro da

faixa de normalidade e 40% do grupo se encontraram acima do valor máximo

(Gráfico 15).
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Gráfico 16- Distribuição dos percentuais das concentrações de zinco no

sedimento salivar antes e depois da intervenção dietética, comparados com os

valores de referência.
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Para a variável zinco no sedimento salivar, foi usado para comparação a

média de dois estudos realizados com adolescentes do sexo feminino, sendo

representado pelos valores de 199 .±.37,4ng/mL (GREGER & SICKLES, 1979). No

tempo inicial foram encontradas 27% abaixo do valor mínimo, 27% dentro do

esperado e 46% acima do valor máximo. Depois da intervenção dietética, pode-se

observar que 74% apresentaram valores mínimos, 13% permaneceram dentro do

estimado e 13% acima (Gráfico 16).
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Gráfico 17- Distribuição percentuais das concentrações de zinco na urina de 24h,
antes e depois da intervenção dietética, comparados com os valores de referência.

Para a variável zinco urinário, foram usados os valores de referência entre

230 a 600 Jl9/g (GUTHRIE & PICCIANO, 1995). No tempo inicial, 27% apresentaram

valores inferiores ao menor valor de referência, 60% dentro dos valores de

referência e 13% valores superiores ao maior valor. Depois da intervenção

dietética observou-se que 36% permaneceram abaixo dos valores inferiores, 57%

se enquadraram nos valores de referência e 7% se encontraram acima do valor

máximo (Gráfico 17).
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SOO Intraeritrocitária
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Gráfico 18- Distribuição percentuais das concentrações da SOD intraeritrocitária,

antes e depois da intervenção dietética, comparados com os valores de referência.

Para a variável SOO, foram usados os valores de referência entre 1102 a

1601 U/gHb (RANOOX). A atividade da enzima SOO foi encontrada no tempo inicial

em apenas 7% com valor inferior ao valor mínimo, 53% se encontraram dentro do

limite considerado normal, e 40% se encontraram com valor acima do máximo.

Depois da intervenção dietética observamos que a SOO permaneceu em 20%

inferior ao mínimo valor, em 60% dentro da faixa de normalidade e em 20% ficou

superior (Gráfico 18).
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Gráfico 19- Distribuição percentuais das concentrações de creatinina urinária, antes
e depois da intervenção dietética, comparados com os valores de referência.
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Para a variável creatinina, foram usados os valores de referência entre 0,8 a

1,8 g/dia (CELM). No início do estudo, 77% das participantes encontraram-se

abaixo do valor mínimo, 23% dentro da faixa dos valores de referência e não foi

encontrada nenhuma participante com valores superiores ao valor máximo,

enquanto depois da intervenção dietética, os valores foram alterados para 17%

das participantes apresentando-se abaixo dos valores de referência considerados

mínimos, 25% dentro da faixa de normalidade e 58% com valores superiores ao

valor máximo (Gráfico 19).
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Gráficos 20- Distribuição percentuais das concentrações de insulina sérica, antes e
depois da intervenção dietética, comparados com os valores de referência.

Para a variável insulina, foram usados os valores de referência entre 5 a 25

uU/mL (Central de Radioimunoensaio de São Paulo - CRIESP). No início do estudo,

40% dos indivíduos do grupo estavam abaixo do valor mínimo de referência, 53%

se encontraram dentro do valor de extensão da referência e 7% acima do valor

máximo. Depois da intervenção dietética foram verificados os seguintes valores:

60% abaixo do valor mínimo, 40% dentro da faixa de extensão e nenhum indivíduo

acima do valor máximo (Gráfico 20).

A Tabela 21 apresenta os valores da correlação de Pearson, sendo que

somente as variáveis SOO e zinco intraeritrocitário são consideradas diferentes de
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zero a 5% de significância. Para os demais pares de variáveis, a correlação linear

pode ser considerada igual a zero, a 5% de significância.

Tabela 21- Valores do coeficiente de correlação de Pearson e respectivos níveis
descritivos (P) para os pares de variáveis dos parâmetros bioquímicas, avaliadas
antes e após a intervenção dietética.

Par de Variáveis Início P (Início) Final P (Final)

SOO e zinco intraeritricitário 0,488 0,065 0,616 0,014

Insulina e zinco ingerido 0,346 0,206 -0,312 0,257

Creatinina urinária e zinco urina 24h 0,235 0,486 0,514 0,106

Zinco plasmático e zinco ingerido 0,331 0,293 0,536 0,072

Zinco eritrocitário e zinco ingerido 0,331 0,293 -0,160 0,620

Zinco sedimento salivar e zinco ingerido -0,110 0,696 -0,071 0,802

Zinco urina 24h e zinco ingerido 0,067 0,837 0,524 0,081
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6. Discussão

o presente trabalho teve como objetivo verificar se a mudança alimentar

era capaz de modificar a distribuição do zinco no plasma, nos eritrócitos, no

sedimento salivar e na urina, assim como nos parâmetros dependentes do

mineral - insulina e SOO.

A dietoterapia aplicada ao grupo foi uma orientação normocalórica,

visando a um menor prejuízo da massa magra, permitindo uma ingestão de

macro e micronutrientes, importantes para este período de vida. Procurou-se

respeitar os limites existentes nesta faixa etária, como auto-afirmação de

personalidade e os limites que a própria obesidade impõe para conscientização

da mudança do comportamento alimentar.

Sendo o objetivo deste estudo verificar a distribuição do zinco associada

com a diminuição de %GC, este capítulo foi escrito focando as mudanças

ocorridas em dois subgrupos obtidos depois do estudo, ou seja daquelas que

conseguiram diminuir peso e das demais com as variáveis bioquímicas avaliadas

neste estudo; sendo o grupo que diminuiu o peso corpóreo (nO 03, 04, 05, 08, 09,

11, 12 e13) , o grupo que aumentou o peso (nO 01, 02, 07, 10, 14 e 15) e houve

um caso de manutenção do peso corpóreo (n006).

No entanto, também foi realizado o exame DEXA que mede o % de GC e

tivemos algumas divergências em relação ao aumento de peso que não

coincidiu com os resultados de aumento de %GC. Sabe-se que a composição

corporal (massa magra, massa óssea e massa gorda) é dependente de vários

fatores, principalmente nesta faixa etária que está finalizando o crescimento.

6.1 Estágio Puberal do Grupo

Podem ser consideradas pós pubescente, as adolescentes do sexo

feminino, na faixa etária entre 12 e 14 anos, com presença da menarca e com

a classificação de Tanner a partir da M3, quando já passou o pico de

velocidade de crescimento e praticamente o completou. A avaliação da

maturação sexual deve ser considerada em conjunto com o estirão da

puberdade, que se designa como marco principal da fase de crescimento
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(ALMEIDA et aI. 2000). MARSALL & TANNER (1969) citam que o

desenvolvimento de pêlos pubianos começa primeiro que o das mamas em 1/3

das meninas e a menarca geralmente ocorre durante os estágios 3 ou 4 do

desenvolvimento das mamas. No grupo todas as adolescentes já haviam

entrado no período da menarca (100%) e em relação à classificação de Tanner

apresentaram desenvolvimento normal para idade, apresentando M4 ou 5 e P4

ou 5 (Tabela 5).

6.2 Variáveis Antropométricas; Peso, Estatura, % do índice de
Gravidade da Obesidade (OÁ>IGOj e % Gordura Corporal (OÁ>GCj

o subgrupo que diminuiu o peso passou de 88,53 .:!:.7,16 kg para 86,18

.:!:.5,36 kg, e o subgrupo que aumentou o peso passou de 74,76 .:!:.37,45 kg para

85,98 +19,58 kg (Tabela 5).

o %IGO do grupo que diminuiu o peso corpóreo passou de 150,62 .:!:.25,87

para 141,85 .:!:.17,72, do grupo que aumentou o peso passou de 146,25 .:!:.59,20

para 151,22 .:!:.62,13 e a participante que manteve o peso apresentou o %IGO

inicial de 95,70 e final de 94,52. Esta variável não apresentou diferença

significativa ao nível de p<0.05. Este índice deixa claro a necessidade de

visualizar a estatura como uma variável que pode alterar o resultado (Tabela 5).

O grupo que apresentou diminuição do peso e de %GC teve os valores da

%GC alterados de 43,35.:!:.1 ,89 para 40,84.:!:.1, 18%GC. No grupo que aumentou

o peso, e a %GC passou de 41,80 .:!:.5,97 para 42,14 .:!:.4,53 %GC.

Porém, houve casos em que os resultados de variação de peso e %GC

foram aparentemente contraditórios.

O densitõmetro mede os três componentes do organismo, o conteúdo

mineral ósseo, a massa magra e a massa gorda. Em estudos longitudinais com

crianças, estes dados podem facilitar a interpretação dos valores desses

componentes, diferenciando mudanças da massa magra e %GC, o que pode

ser difícil por outros meios (ELLlS et aI. 1994).

Com os resultados obtidos por esta medida, pôde-se observar que as

participantes n° 1, 10 e 15, que aumentaram o peso corpóreo, aumentaram

também a massa magra e diminuíram a quantidade de gordura em gramas,
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diminuindo então levemente a %GC. A participante nO 6, que manteve o peso,

aumentou gordura em gramas, diminuiu a massa magra e teve o valor

aumentado da %GC (Tabela 6).

O grupo apresentou valor de p>0.05 para as variáveis estatura (0,129),

peso (0,742), %IGO (0.338) e %GC (0,101), não demonstrando diferença

significativa e, portanto, seus valores do IC95% estão descritos na Tabela 5.

Todo o grupo estudado apresentou %GC >35%, o que de acordo com

WESTRATE & DEURENBERG (1989) são adolescentes consideradas de grupo

de risco à saúde em função de grande volume de adiposidade.

VALVERDE et aI. (1998) acompanharam um grupo de crianças e

adolescentes obesos do sexo feminino com média de idade de 9,3 anos,

durante 2 anos, realizando 7 visitas com intervalos de 71 dias, obtendo a

%AIMC inicial de 161,5% seguida então de 155,6%.

Adolescentes entre 15 a 19 anos de ambos os sexos apresentando PIMC

>95, depois de 12 semanas de exercícios anaeróbio e aeróbio, mudaram sua

%GC de 36,9 ~7,O para 34,0 ~7,3 e de 37,4 ~5,8 para 34,0 ~5,5

respectivamente (FERNANDEZ et aI. 2004).

Como se pode observar neste trabalho, os resultados do %IGO e da %GC

foram concordantes, mesmo com as diferenças das variáveis utilizadas em

cada medida. Na realidade, o que se espera por meio destas avaliações é

mostrar o quanto cada indivíduo se distancia de um padrão considerado

saudável, e que os exames não podem ser vistos apenas como resultado final

e sim com cada variável envolvida estudada à parte.

Toda diminuição de gordura corporal é eficaz para o indivíduo, pois altera

a fisiologia de funcionamento de seu organismo e, com a diminuição do tecido

adiposo, há conseqüentemente uma menor produção de citocinas liberadas por

ele. Porém, mudanças no peso corpóreo refletem mudanças na água, proteína,

gordura e nos minerais (LUKASKI, 1987).
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6.3 Intervenção Dietética

De acordo com BALOWIN & FALCIGLlA (1995) o comportamento humano é

determinado por disposições internas e influências ambientais. Entender como

os indivíduos vêem suas necessidades pode prover a base da intervenção para

alterar os padrões comportamentais.

A orientação dietética para diminuição de peso deve ser ministrada de

forma a que o paciente sinta-se autônomo para escolher e definir as próprias

opções e assim administrar o próprio emagrecimento (FREIRE & CEZAR, 2003;

VALVEROE & PATIN, 2004). Modificações alimentares podem ser baseadas na

pirâmide alimentar que tem como objetivo assegurar a ingestão de dieta

variada e completa em todos os nutrientes. A introdução de alimentos não

habituais deve ser gradual e só deve ocorrer depois que o paciente tiver

consciência de que todos os alimentos são permitidos, quando então poderá

controlar a quantidade (VALVEROE & PATIN, 2004).

PROCHASKA & DI CLEMENTE (1992), para estudar a mudança

comportamental dos indivíduos, construíram um modelo, que passa pelas

seguintes fases: de pré-contemplação, na qual o indivíduo não pensa em

alterar seu modelo comportamental; de contemplação, em que pensa em

procurar um profissional para ajuda-lo; de ação, em que atua dentro destas

propostas; e de manutenção, em que dá continuidade dentro da proposta de

mudança. A fase da manutenção é muito critica, pois é quando acontecem as

reincidências, enquanto a fase da contemplação pode ser a mais extensa. A

aderência aos segmentos estipulados tem início quando o individuo tem

interesse em realizar as práticas aconselhadas pelo profissional, sendo o

nutricionista apenas um facilitador das mudanças de comportamento

(MARTINS, 2002).

Dentro do que se entende por saúde e níveis de peso ideal, FAIRBUN &

COOPER (1996) revisaram a objetividade em relação à diminuição do peso.

Afirmaram que uma diminuição dentro da faixa de 5 a 10% já é capaz de

promover saúde e prevenir doenças, pois estará associada à diminuição dos

níveis de colesterol, da pressão arterial, glicemia e uma melhora nos índices de

saúde em geral, desde que o peso seja mantido diminuído.
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A obesidade por ser uma doença crônica deve ser tratada a rongo prazo

(OGDEN, 2002). Novos hábitos alimentares não são incorporados em períodos

curtos, portanto, propostas para diminuição de peso e sua manutenção devem

estar atrelados à extensão do tratamento (WILLlASMSON et ai. 1992).

FREIRE & CEZAR (2003), estudando um grupo de adultas obesas,

observaram que a intervenção por meio de dieta normocalórica e atendimento

individualizado levaram a 9% de redução de peso, mostrando que tal tipo de

dieta foi eficaz para reduzir o peso corpóreo. Já com população semelhante,

porém atendidas em grupo, a redução de peso corpóreo foi de 3%, mostrando a

importância da individualização neste processo (FREIRE et ai. 2003).

Em trabalho realizado por AMADOR et ai. (1990) com crianças e

adolescentes obesos, com intervenção dietética normocalórica (carboidratos

45%, lipídios 35% e proteínas 20%) com a inclusão de exercícios físicos e

apoio psicológico por 12 meses, pôde-se observar a redução de peso corporal

e o aumento da massa magra. Não houve reincidência no ganho de peso e os

autores complementam que pode ter sido devido ao fato de ser um tipo de

tratamento lento e prazeroso.

SEGAL (1998) refere que a abordagem cognitiva comportamental é uma

forma de valorizar a solução de problemas através da tentativa de erro e então

estimular nova tentativa e acerto. E com estas mudanças o indivíduo

experimenta uma ação nunca feita anteriormente, e na fase de transição é

possível ocorrer mudança de idéias, desejos e sentimentos por meio da

conscientização.

Neste trabalho foi verificado que a abordagem individual com orientação

por meio da pirâmide de alimentos foi satisfatória para metade das

participantes do estudo, com redução de peso de 2,65%.

6.3.1 Variedade da dieta

Na avaliação da alimentação deste estudo, nota-se que não houve

alterações para a maioria (2/3) das variáveis, porém, para proteínas, frutas,

leite e produtos lácteos e carnes e ovos foram encontradas diferenças

significantes com (p<0.05), ocorrendo um aumento de consumo elevado a cada
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inquérito avaliado. É interessante ressaltar que para o zinco não houve

diferença significativa no consumo durante o período estudado, entretanto,

ocorreu variação de um dia para outro no mesmo individuo nos 10 inquéritos

avaliados.

Neste estudo o VET acima da recomendação foi encontrado para 3

participantes no início do estudo. No tempo final somente uma participante

apresentou valor maior do que o recomendado. Porém os valores do CV são

todos baixos, mostrando que não há diferença entre os valores de cada

participante. No Anexo 9, podemos observar os valores mínimos e máximos.

GORDON-LARSEN (2001) reforça que não houve diferença entre o

consumo total de energia e de gordura entre meninas adolescentes obesas e

não obesas, embora superiores à recomendação para os dois grupos, com

diferença apenas na prática de atividade física e inatividade. Porém, de acordo

com FAGGIANO et aI. (1992), os indivíduos obesos subestimam o consumo

alimentar.

Os desvios padrão mostram evidencias de diferenças entre quantidades

de alimentos que se traduzem em calorias, o que nos conduz a pensar no

comportamento do grupo com uma má organização das refeições e seus

componentes. Das 8 adolescentes que diminuíram peso e %GC, não é

perceptível uma diminuição do VET, assim como do grupo que aumentou o

peso (Tabela 5). Em relação às participantes que aumentaram o peso, mas

diminuíram a %GC, observa-se consumo de calorias inferior ao recomendado,

mostrando provável mudança no metabolismo dos nutrientes destes indivíduos.

Em relação ao consumo dos macronutrientes, foi orientada uma melhor

distribuição nas quantidades das porções, porém o consumo de carboidratos

durante o estudo para o grupo que diminuiu peso e %GC mostra-se dentro do

recomendado, com alguns valores próximos da recomendação mínima,

enquanto para o grupo que aumentou o peso mas diminuiu gordura corporal os

valores estão dentro da recomendação, porém com o DP alto o que mostra

dias com maior ou menor consumo deste nutriente (Tabela 7).

O consumo de proteínas durante o estudo apresentou aumento

significante, sem ultrapassar o limite de ingestão de 30% ao dia, apenas uma
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participante apresentou consumo abaixo deste nutriente. Foi observado em

alguns inquéritos, o consumo exagerado de proteínas e lipídios e então as

participantes foram orientadas a dividir o consumo entre os macronutrientes,

pois geralmente era observado um desequilíbrio destes.

O consumo de cereais, pães e raízes encontra-se em média entre 7,48

~4,3S porções iniciais e 6,26 ~1, 18, apresentando apenas para uma

participante um consumo próximo do valor máximo. Foi incentivada em relação

a este grupo de alimentos a diminuição de sucos artificiais, achocolatados,

balas e bolachas.

Pensando em introduzir de forma gradativa a oferta de alimentos que não

eram comumente consumidos pelo grupo, foram escolhidos no primeiro

momento para incentivar o aumento de consumo, as frutas e o leite, devido à

presença destes no dia-a-dia, porém em pequenas quantidades e então os

resultados foram positivos, com valor de p<O.OS para ambas variáveis.

Em relação ao aumento do consumo de hortaliças, esta recomendação foi

introduzida, quando o hábito da fruta já tivesse se tornado rotina. Entretanto, 4

meses para intervenção de mudanças de consumo alimentar para

adolescentes obesas, pode ser julgado insuficiente para adequar toda a

alimentação. Assim, as hortaliças não apresentaram diferença significante com

p<O.OS, mas pode-se observar que houve consumo de quantidades mínimas

para todas as participantes no final do estudo.

Em relação ao grupo das leguminosas, as adolescentes também foram

orientadas a consumirem pelo menos uma vez ao dia o feijão, que é a mais

consumida. Foi verificada uma diferença do tempo inicial de 0,92 :!:1 ,24 para de

1,25 :!:0,88 de porções consumidas, sendo que também fazem parte deste

grupo as frutas oleaginosas, das quais fez-se presente neste estudo o

amendoim principalmente, como lanche nos períodos escolares.

O comportamento do grupo mostra que fatores como crenças populares e

até mesmo modelo familiar e influências sociais atuam nas escolhas dos

alimentos. Outro fato importante é que geralmente quando se diminui o

consumo de um alimento (nutriente) aumenta-se de outro, e também durante
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as consultas orientou-se para esta percepção da diminuição do carboidrato e

aumento subseqüente da proteína e gordura.

Atualmente observa-se uma tendência mundial de reduzir o consumo de

cereais e tubérculos, de substituir carboidratos por lipídios e de trocar proteínas

vegetais por animais. Este comportamento vem ocorrendo tanto em países

desenvolvidos como em desenvolvimento (ROMIEU, 1988).

No levantamento do consumo de alimentos com as Pesquisa de

Orçamento Familiar (POF) e no Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF)

entre 1962 a 1988, na região Sudeste do Brasil, MONDINI & MONTEIRO (1998)

encontraram os seguintes valores de consumo de carboidratos, proteínas e

lipídios respectivamente: em (1962): 60,9; 11,9 e 27,2%; no ano de (1975): 60;

12.7 e 27,3%; e no ano de (1988): 56,4; 12,8 e 30,8%, condizentes com os

valores desta pesquisa.

Em estudo com crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 16 anos

com intervenção dietética utilizando distribuição dos macronutrientes em 45%

de carboidratos, 20% de proteínas e 35% de lipídio, durante 1 ano seguido de 1

ano de observação, foi constatado que o grupo que diminuiu a ingestão de

lipídio também diminuiu o peso corpóreo, com diferença significativa (p<0.05).

Estas mudanças foram efetivas no período de seguimento. Aqueles que não

apresentaram diferença significante da ingestão de nutrientes também não

apresentaram significância da alteração do peso (NUUTINEN, 1991).

GARAULET et aI. (2000), em estudo com 331 adolescentes com

sobrepeso e obesidade, relacionaram o IMC com a ingestão total de energia e a

proporção de micronutrientes. Observaram que a ingestão calórica foi

significantemente menor para os meninos e meninas com IMC>23, e o

consumo de lipídios se correlacionou positivamente com o aumento de IMC em

meninas.

Crianças obesas entre 7 a 10 anos com atendimento multidisciplinar com

nutricionista, professor de educação física e psicólogo, uma vez por semana,

tiveram o valor do VET inicial em 3.300 ±895 kcal e depois de 1 semestre de

tratamento, os valores passaram para 1.730 ±311 kcal (ZANELLA et ai. 2000).
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PHILLlPS et aI. (2004), em estudo de consumo alimentar com 178

adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 13 a 17 anos com IMC>85 tl'J,

aplicaram apenas um R24h para a obtenção dos dados. Os alimentos

considerados boas fontes de nutrientes que apresentaram maior consumo, foram:

leite, carne, cenoura, sucos cítricos e pães, enquanto o grupo de alimentos que

apresentam baixa proporção de nutrientes e alto consumo foi: bolo, biscoitos,

tortas, pães fritos recheados, barra de cereais, refrigerantes e salgadinhos. Dos

entrevistados que consumiam refrigerantes de forma regular, verificou-se que este

hábito levava a um aumento de 300 kcal/dia mediante o consumo de 740 mUdia.

Desde 1970, o tamanho das porções dos alimentos oferecidos tanto pelas

indústrias alimentícias como pelas redes de restaurantes vem aumentando

assim como também tem sido observado o aumento do peso corpóreo. O

levantamento do consumo de alimentos industrializados nos Estados Unidos se

deram com a prevalência de biscoitos (700%), macarrão (480%), bolo (333%) e

bife (224%) (YOUNG & NESTLÉ, 2002). Tal fato também tem sido observado no

Brasil. No estudo de ROLLS et aI. (2002), foi observado um aumento de 30% de

kcal na dieta relacionadas ao aumento das porções com conseqüente aumento

de peso dos indivíduos.

Mesmo com o aumento da obesidade, a população parece se preocupar

em controlar o peso e com isto inúmeros programas dietéticos, intervenção,

produtos e suplementos estão sendo usados, entretanto alguns sem sólida

eficiência em seu uso (FONTANAROSA, 2002). Portanto se verifica que a

população tem muitas opções de alimentos, porém nem sempre sabe escolher

o que é melhor para sua saúde.

O tipo de alimentação se reflete na saúde do indivíduo. Com o propósito

de verificar esta afirmação, os autores NEUMARK-STAINER et aI. (2004)

avaliaram adolescentes do sexo feminino, relacionando o comportamento

alimentar com o peso corpóreo. Foi observado que aquelas com

comportamento alimentar insatisfatório não atingiam as recomendações de

frutas, vegetais, grãos, cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, C, piridoxina e ácido

fólico, evidenciando que a escolha dos alimentos de forma a manter ou
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aumentar o peso pode prejudicar a saúde, necessitando portanto da

implementação de programas efetivos de nutrição dentro da área de ensino.

A média do consumo de zinco das 15 participantes deste estudo, para o

tempo inicial foi de 7,08 .:!:.5, 14 mg/dia e final de 9,5 .:!:.3,05 mg/dia, porém esses

valores não resultaram em diferença significante durante o estudo,

apresentando valor de IC 95% de 7,82; 11,72 (Tabela 11). Dos alimentos que

mais se repetiram nos inquéritos avaliados como fontes do mineral

encontravam-se as carnes vermelhas que apresentavam em 100 gramas de

alimento 5,0 mg de zinco e como alimento fortificado o sucrilhos Kellogg's ®

que contém em 100 gramas de alimento, 12,5 mg de zinco (PHILlPPI, 2001).

Esses valores de consumo de zinco são semelhantes aos valores

encontrados em estudo de crianças e adolescentes também na cidade de São

Paulo por MARREIRO et al.(2002) com valores de zinco ingerido entre 10,4 .:!:.2,9

mg/dia. Porém divergem de outros estudos que indicam baixo consumo do

mineral em indivíduos obesos (ATKINSON et a/. 1978; PERRONE et a/. 1998)

VASILARAS et a/. (2004) fizeram um estudo com adultos apresentando

sobrepeso e verificaram uma diferença no consumo de zinco com uma dieta

com 18,2 mg/dia de zinco, e outra dieta com carboidratos simples contendo

11,7 mg/dia de zinco. Verificou-se que dietas com carboidratos simples têm

maior probabilidade de ter deficiência em micronutrientes, especificamente

zinco e vitamina 812, quando comparadas com dietas baixas em lipídios e

altas em carboidratos complexos.

De acordo com BASIOTIS et a/.(2000), o colesterol e o sódio podem ser

usados como marcadores de uma alimentação saudável, e para isto, estes dois

componentes foram quantificados neste estudo. Quando observado o excesso

no consumo, foi sugerida a diminuição. O colesterol tem importância na síntese

dos hormônios esteróides, biossíntese de ácidos biliares e também como

componente da membrana celular. O aumento, na ingestão na ordem de 100

mg/dia, já pode levar a um aumento do colesterol no soro de 0,5 a 1 mmollL,

representando este valor uma contribuição de aproximadamente 80% na fração

de lipoproteína de baixa densidade (LDL) (10M, 2002).
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Neste estudo foram considerados para finalidade de comparação de

ingestão de colesterol, os valores encontrados para uma população americana,

na mesma faixa etária, porém no P50th
. O consumo de colesterol após o

período de orientação nutricional, ao final do estudo, foi 60% acima do valor

utilizado para esta comparação (214,0 .:!:.11 ,O mg/dia).

Observou-se em estudo com crianças obesas entre 7 a 10 anos durante o

tratamento para diminuição de peso, diminuição dos valores de colesterol de

287 .:!:.151 ,5 para 224,5 .:!:.1 06 mg/dia, durante 1 semestre (ZANELLA et a/. 2000).

Não existe recomendação para a ingestão de colesterol pelo 10M, porém

estudos anteriores indicam valores na ordem de 180 a 200 mg/dia para

mulheres adultas (CFSII1994-1996, 1998).

A maioria dos indivíduos americana e canadense apresenta ingestão de

sódio elevada considerando as recomendações AI e UL (rOM, 2001), que por

sua vez foram semelhantes às quantidades normalmente ingeridas pelo grupo

deste estudo (AI 1,5 g/dia) e (UL 2,3 g/dia). O efeito adverso referente ao

excesso de sódio no organismo está ligado ao aumento da pressão sanguínea,

fator de risco para doenças cardiovasculares e doença renal. Porém a

heterogeneidade e fatores genéticos dos indivíduos podem influenciar a

resposta ao cloreto de sódio (10M, 2001).

A fonte primária de sódio é o sal (cloreto de sódio). Nos alimentos, o sódio

pode estar presente intrinsecamente, como no leite e em alimentos

processados, nos quais o sal é adicionado como, por exemplo, nas batatas,

carnes, nos biscoitos, molhos, catchup, molho de soja (10M, 2002).

Em relação à quantificação da ingestão do sódio neste trabalho, foram

considerados os resultados das preparações completas, incluindo a forma de

cloreto de sódio destinado às saladas. Pode-se observar alta ingestão de sódio

pelas adolescentes, considerando a média do consumo inicial de 2,9 .:!:.2,2 e

final de 2,9 .:!:.O,8 g/dia. Neste estudo, os valores de consumo de sódio se

equiparam aos valores de estudos de outros países (10M, 2002).

A mediana encontrada para o consumo de sódio nos Estados Unidos

considerando a população feminina (NHANES 111, 1988-1994) foi de 2.3 a 3.1
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g/dia, excluindo o sal de adição. Esses dados equivalem à cerca de 5,8 a 7,8

g/dia de cloreto de sódio.

6.3.1.1 Precisão do zinco ingerido

A variação intra-individual para a ingestão de um dado nutriente varia em

função da variabilidade no consumo de alimentos. Quanto mais monótona a

dieta, menos variação iremos encontrar. Também quando o nutriente está

amplamente distribuído nos alimentos que compõem as dietas, as diferenças da

ingestão podem ser menores. Já quando um nutriente está concentrado em

poucos alimentos, a variabilidade na ingestão será muito maior (SONOMO,

2000).

Quando há uma alta variabilidade intra e interindividual referente a um

nutriente, esta variabilidade pode ser calculada por meio do coeficiente da

variação associado ao número de dias de inquéritos alimentares realizados.

ALCÂNTARA (2005), estudando um grupo de gestantes adultas, encontrou

55% de erro para o consumo de zinco, utilizando registros de consumo de

alimentos em 3 dias não consecutivos. O coeficiente de variação intrapessoal

obtido foi de 0,482 e inter pessoal de 0,214.

Neste estudo, os valores foram respectivamente 0,574, e 0,998, portanto

mais altos que no estudo anterior, devendo-se considerar neste trabalho que as

medidas de consumo foram realizadas por meio de R24h e registros

alimentares, por 10 dias, o que resultou na probabilidade de erro de 29,8%,

portanto menor que no estudo anterior.

6.4 Parâmetros Bioquímicos

6.4.1 Plasma e eritrácitos

O conteúdo de zinco plasmático é mantido por meio da homeostase,

portanto, valores baixos já estão relacionados com deficiência (HAMBIDGE,

2003). O zinco nos eritrócitos pode ser sensível à restrição dietética podendo

apresentar-se diminuído de forma leve ou moderada na deficiência do mineral

(HAMBIDGE, 2003).
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No início do estudo 93% das adolescentes obesas apresentaram deficiên

cia no zinco plasmático. Depois da intervenção dietética, 60% do total tiveram

aumento neste parâmetro (57,87 ~6,98 para 64, 12 ~6,72 Jlg/dL) que também

pode ser relacionado à diminuição do peso corpóreo. As restantes (40%)

tiveram os níveis de zinco plasmático diminuído, passando seus valores de

67,88 ~5,88 para 63, 18 ~1 ,88 Ilg/dL e apresentaram aumento de peso e ou na

%GC (Tabela 21).

o zinco intraeritrocitário também estava baixo ao início do estudo em 67%

das adolescentes obesas, sendo que após a intervenção dietética, 80%

aumentaram os valores de zinco intraeritrocitário de 35,2 ~6,2 para 43,9 ~6,5

Jl9/gHb, destas 47% apresentaram diminuição de peso corpóreo e na %GC e as

demais aumentaram peso porém diminuíram a %GC. Quando a intervenção

dietética não foi efetiva (20%), os valores de zinco diminuíram de 35,2 ~8,7 para

31,8 ~11,0 Jl9/gHb. Os valores encontrados no teste t pareado em relação ao

zinco intraeritrocitário demonstram diferença significativa ao nível de 5% (Tabela

20).

DI TORO et a/.(1997) em estudo com crianças e adolescentes obesos,

encontraram níveis de zinco plasmáticos aumentados depois da intervenção

para diminuição de peso, com dois tipos de dietas. O grupo que recebeu dieta

balanceada hipocalórica teve os níveis de zinco plasmático alterados de 13.0

~2.3 para 13.1 ~13.5 Jlmol/L e de zinco intraeritrocitário de 793 ~144 para 854

~144 pg/10Õ RBC e o grupo que recebeu dieta rica em proteínas teve os

valores de zinco plasmático alterados de 12.8 ~3.3 para 15.4 ~3.3 Jlmol/L e os

valores do zinco intraeritrocitário de 881 ~254 para 1031 ~263 pgl1 06 RBC,

mostrando que o aumento do consumo em proteínas eleva de forma mais

eficiente os parâmetros de zinco tanto no plasma como nos eritrócitos.

Com o objetivo de comparar os níveis de zinco de crianças e

adolescentes obesos com um grupo controle, MARREIRO et aI. (2002)

observaram valores de zinco plasmático de 82,3 ~17,8 Jlg/dL e

intraeritrocitários de 29.8~4,61l9/gHb, inferiores aos valores do grupo controle

de 91 ,4~11 ,OJl9/dL de zinco plasmático e 39,4~3,7Jl9/dL de zinco

intraeritrocitário.
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DI MARTINO et aI. também encontraram níveis plasmáticos de zinco

inferiores em adultos do sexo feminino e masculino com IMC >25 quando

comparados com grupo controle com IMC entre 20 a 24,9, sendo os valores

para o sexo feminino que apresentavam obesidade 77,6 ,!.9.9 !J.g/dL, e do grupo

controle 88,6 ,!.4.7!J.g/dL, e os valores para o sexo masculino que apresentavam

obesidade 102 ,!.4.2 !J.g/dL e valores do grupo controle 112 ,!.3.6 !J.g/dL. Neste

mesmo estudo os indivíduos obesos receberam dieta hipocalórica por 60 dias

com 5,33 mg de zinco/dia, sendo o zinco analisado depois de 30 e 60 dias. Os

valores para o grupo feminino foram 96,0 ,!.7.0 e 103,0 ,!.6.9 !J.g/dL e para o

masculino 123,0 ,!.8.0 e 103,0 ,!.5.2 !J.g/dL respectivamente. Podendo ser

explicado que há uma redistribuição de zinco durante o emagrecimento que

pode ser refletida no zinco plasmático, e, em relação ao baixo consumo do

mineral por 60 dias para o grupo masculino reflete de forma negativa, pois já

demonstra uma diminuição dos níveis plasmáticos, já que as necessidades

para estes indivíduos são maiores em relação ao sexo feminino.

MAHMOOOI & KIMIAGAR (2001) acompanharam 429 adolescentes do sexo

feminino, com idade média de 13,2 anos, com IMC 20,4 ,!.3,6 e consumo de

zinco em 6,5 ,!.2.7mg/dia. Cinqüenta por cento das participantes consumiam

valores inferiores a 50% das recomendações para o mineral em relação à ROA,

o zinco plasmático encontrado foi 95,6 ,!.18,6 !J.g1dL e o zinco intraeritrocitário

11,1 ,!.49,1 !J.g/mL. Não foi encontrada correlação linear entre o consumo e os

valores dos parâmetros bioquímicos. Os autores usaram como ponto de corte

para a classificação dos parâmetros do zinco níveis <100 !J.g/dL para o plasma

e <10 !J.g/mL para os eritrócitos.

BR/GHENTI et aI. (1987) acompanharam 16 adultas apresentando

obesidade e ofereceram por 21 dias uma dieta com 700 kcal, 10 9 de fibras e

4,95 mg de zinco. Esta dieta foi seguida por outra de 42 dias, com 15g de fibras

e 6,78 mg de zinco, com 1.050 kcalldia. As análises de zinco foram realizadas

no tempo inicial e depois de 7, 14, 21 dias e ainda no 63 0 dia do estudo. Os

valores plasmáticos tiveram diferença significativa ao nível de (p<0.05)

enquanto os valores do zinco intraeritrocitário diminuíram inicialmente seguidos

de um leve aumento sem diferença significativa.
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Em estudo de CHEN et aI. 1988 com grupos de adultos com sobrepeso e

obesidade, para avaliar os níveis de zinco no soro, encontraram os menores

níveis para os individuos com IMC > 30, obtendo uma correlação linear entre IMC

e níveis de zinco plasmático para as mulheres (r=0.941) e homens (r=0.998).

Estudos mostram que nos períodos de rápido crescimento ocorridos na

infância e na puberdade há uma diminuição do zinco plasmático, podendo ser

resultado do alto requerimento do mineral concomitantemente com a baixa

ingestão (BUTRIMOVITZ & PURDY, 1978).

No início deste estudo observamos valores de zinco inferiores tanto no

plasma como nos eritrócitos em concordância com os trabalhos da literatura,

porém com a intervenção dietética normocalórica por 4 meses para diminuição

de peso corpóreo, foi observado um aumento de zinco plasmático entretanto

sem diferença significativa e para o zinco intraeritrocitário, onde se observou

(p<O.05). Muitos estudos utilizam dietas hipocalóricas e desta forma as

alterações são rápidas no perfil bioquímico, porém, com maior prejuízo para os

indivíduos, desde que neste caso diminuem também massa magra.

6.4.2 Sedimento salivar

GUTHRIE & PICCIANO (1995) indicam valores de zinco na saliva para

indivíduos saudáveis entre 23 a 75 f.!g/g, porém optou-se utilizar neste estudo

para efeito de comparação os valores médios de estudos realizados com

adolescentes do sexo feminino.

GREGER & SICKLES (1979) ofereceram dois tipos de dietas contendo 11,5

mg/dia e 14,7 mg/dia de zinco alternando-as depois de 15 dias. As adolescentes

apresentaram 222 ±161 ng/mL de zinco na saliva quando consumiram a dieta

com mais zinco nos últimos quinze dias e o segundo grupo 203 ±72 ng/mL de

zinco na saliva, com o consumo da dieta com menor teor de zinco nos últimos

quinze dias. Estes valores não apresentaram diferença significativa.

Dietas restritas neste mineral, com 3,5 mg/dia causaram alterações nas

concentrações de zinco no sedimento salivar no período de 22 dias com

diferença significativa ao nível de (p<0.05) (FREELAND-GRAVES,1981).
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Neste estudo foram observados valores iniciais de zinco no sedimento

salivar mais altos do que ao final, respectivamente 404,4 ~398,2 ng/mL e 132,8

~117, 1 ng/mL, sendo que estes valores foram diferentes significantemente ao

nível de (p<0.05). Não foi possível observar correlação com a ingestão de

zinco, pois os valores foram inversos, ou sejam, é menor no tempo inicial

quando comparados ao tempo final. Entretanto, a diminuição do zinco no

sedimento salivar coincide com 53% das participantes que também diminuíram

o peso corpóreo e ou %GC.

Uma possível explicação para este fato estaria em uma menor

disponibilidade de zinco com a diminuição da ingestão alimentar, fato que não foi

observado neste estudo, o que toma difícil uma discussão sobre este parâmetro.

6.4.3 Urina 24h e creatinina urinária

GUTHRIE & PICCIANO (1995) referem que a excreção de zinco pela urina

apresenta-se diminuída como resposta homeostática para manter os níveis de

zinco no plasma no início da deficiência. Os rins têm papel primário na

manutenção do zinco e pode refletir a absorção (HAMBIDGE, 2003).

A acurácia da análise laboratorial da urina 24h pode ser checada com o

valor de creatinina, que geralmente é constante entre os indivíduos. Porém em

se tratando de obesos em transição de peso corpóreo, se espera aumento

destes valores, já que a creatinina tem maior relação com a massa magra do

que o peso corpóreo (KILLERICH et aI. 1979; NARAYANAN & APPLETON, 1980).

Neste estudo foram encontrados valores de zinco na urina de 24h abaixo

do valor de referência no tempo inicial em 20% das participantes. Porém como

os resultados da creatinina encontrados foram abaixo do valor de referência no

tempo inicial para 77% das participantes, concluímos que a coleta de urina de

24h não foi confiável, o que não permite considerar válidos os resultados

obtidos. No entanto no tempo final deste estudo foi observado em 58% das

participantes um resultado maior que 1,8g/dia de creatinina, mostrando o

processo de mudança corporal do grupo
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Os valores encontrados no inicio deste estudo de zinco urinário foram de

342,9 :t.257,4 e no final 311,3 :t.236,9 f..lg/mL, não sendo semelhantes aos

valores encontrados na literatura para indivíduos apresentando obesidade.

No estudo de MARREIRO et ai. 2002, foram encontrados níveis de

excreção urinaria de zinco para o grupo de crianças e adolescentes obesos de

518,3 :t.181,2 2 f..lgZn/24h e para o grupo controle 376,7 :t.155,2 f..lgZn/24h.

Os dados do zinco urinário não se mostraram confiáveis, em virtude da

resposta da creatinina urinária, mostrando que este parâmetro para esta faixa

etária nem sempre pode ser satisfatório, pois a coleta exige disciplina e

responsabilidade para um resultado confiável.

6.4.4 Insulina

Os valores de insulina sérica inicial obtidos neste estudo foram abaixo dos

valores de referência para 40% das adolescentes e acima para 7% delas.

Porém depois da intervenção dietética, 27% apresentaram aumento na insulina

de 4,06+1,32 para 5,67+0,67uUlmL, e 73% apresentaram diminuição da

insulina passando de 8,9 :t.9,30 para 2,88 :t.1,82 uU/mL. Nestas participantes

houve casos de diminuição de peso e ou %GC em (53%) e em (20%) de casos

houve aumento de peso ou %GC, mostrando que houve uma tendência para a

relação de diminuição de peso e %GC com a diminuição da insulina. Os

valores considerados adequados de insulina sérica são de 5 a 25 uU/mL, o que

nos mostra que este grupo apresentou baixa concentração de insulina

principalmente depois da intervenção dietética. O teste t pareado demonstrou

diferença significativa ao nível de (p<0.05) (Tabela 21).

FERRANNINI et aI. (1996) mostra que indivíduos adultos com IMC>25

apresentam níveis mais elevados de insulina (107 :t.3pmoI/L) quando

comparados com grupo controle IMC<25 (58 .:!:.2pmoI/L). MOLNÀR & SOLTE,

(1982) referem que na maioria das pesquisas há hipersinsulinemia nos

indivíduos obesos devido ao mecanismo compensatório da resistência à

insulina em resposta fisiológica à diminuição da glicose periférica levando a um

aumento na secreção do hormônio (MOLNÀR & SOLTE, 1982).
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Com o objetivo de correlacionar a homeostase da glicose e da insulina,

LEMIEUX et aI. (1992) acompanharam homens adultos com 26,81 ,:t6,67 %GC

com presença de historia de diabetes na família e um segundo grupo com

27,19 ,:t8,41 %GC, porém com ausência de história de diabetes na família. Os

autores chegaram à conclusão de que há diferença entre o tempo de

obesidade e a distribuição da gordura corporal, os quais podem interagir e

alterar a reposta da insulina e glicose, podendo levar ao diabetes tipo 2.

Nas doenças crônicas ou em processos infecciosos, pode-se gerar

deficiência de nutrientes essenciais e excesso de oxigênio reativo. Isso é

precisamente o que ocorre nas células 13: prejuízo destas células por causa dos

excessos do oxigênio reativo. Normalmente o complexo Zn-MT e outros

antioxidantes são formados a partir de nutrientes essenciais como o zinco e

neste caso há uma deficiência do mineral para uma maior produção de

enzimas protetoras do organismo, podendo resultar em uma diminuição na

produção da insulina (SPRIETSMA, 1999). LEVINE et aI. (1983) sugere que a

deficiência de zinco pode ter um papel na resistência à insulina.

Na maioria das pesquisas há hipersinsulinemia nos indivíduos obesos

devido ao mecanismo compensatório da resistência à insulina em resposta

fisiológica à diminuição da glicose periférica levando a um aumento na

secreção do hormônio (MOLNÀR & SOLTE, 1982).

Neste estudo não foi observado nenhum caso de hiperinsulinemia, pois os

valores de referência para obesos vão até 70 uU/mL, e não foram obtidos

valores neste limite.

6.4.5 Superóxido dismutase intraeritrocitária

De acordo com HARRIS (1992), a SOO contém dois átomos de cobre por

molécula e sua função no organismo é converter o íon superóxido em peróxido

de hidrogênio, sendo também necessário para esta função o zinco.

A quantidade de SOO foi diminuída em 87% das participantes de 1679,9

,:t433,7 para 1271,79 ,:t259,2 U/gHb. Analisando estes resultados pode-se

perceber que dentre as participantes que apresentaram valores acima do

sugerido, houve diminuição e aumento de peso e %GC. A enzima também
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apresentou aumento de 1345,05 .:!:.109,92 para 1637,80.:!:.457,01 U/gHb, sendo

que estas participantes também apresentaram aumento de zinco no plasma,

eritrócitos e na urina e diminuíram peso corpóreo e %GC (Tabela 21). No teste t

pareado esta variável apresenta diferença significante de (p<0.05) e na

correlação de Pearson com o zinco intraeritrocitário também apresenta valor de

(p<0.05), mostrando que quanto maior a concentração dos níveis de zinco

intraeritrocitário mais baixos são os valores da enzima.

TUNGTRONGCHITR et ai. (2003) compararam níveis de SOO de

indivíduos com IMC entre 18-24,9 kg/m2 e IMC ~25 kg/m2
, e encontraram nos

indivíduos eutróficos valores mais elevados (2.670,5 UlgHb) comparados com

os indivíduos com sobrepeso (1.528.8 U/gHb), porém os valores do zinco no

soro do grupo dos indivíduos com sobrepeso encontravam-se dentro dos

valores de referência (190 1-l9/dL) e para os indivíduos do grupo controle 240

1-l9/dL. Os autores referem que o grupo dos indivíduos obesos pode apresentar

ingestão menor de zinco quando comparados com o grupo controle.

BELTOWSKI et aI. (2000) ofereceram dois tipos de dietas em experimento

com animais alterando os valores de lipídio (32% e 12%) por 8 semanas, depois

analísaram os parâmetros bioquímicos relacionados ao estresse oxidativo e

foram encontrados valores da SOO diminuídos em 47,5% no grupo que

consumiu mais gordura e 21% no grupo que continha apenas 12% de lipídio em

sua ração.

No estudo de FAURE et aI. (1995) suplementaram com 30 mg de glíconato

de zinco, um grupo com diabetes e retinopatia e o outro com diabetes sem

retinopatia, com o intuito de analisarem os parâmetros da SOO, e então foi

verificado que no grupo que tinha retinopatia, a SOO foi diminuída e no

segundo grupo ficou inalterado. Este estudo confirma a hipótese do papel no

estresse oxidativo durante a ocorrência da complicação do diabetes na

degeneração microvascular. SHAMAN & ROBERTS (1987) explicam que o cobre

age somente na presença do grupo prostético do sítio da atividade da SOO e,

no caso da suplementação com o zinco, pode ocorrer deficiência de cobre pelo

processo de competição com o zinco.



DISCUSSÃO 10S

Não encontramos na literatura outro estudo de indivíduos obesos que

tenham diminuído os valores da soo. No entanto, podemos observar que a

diminuição da atividade da enzima pode ter ligação com o consumo de lipídio o

qual apresentou alta ingestão durante o estudo, com valores de IC9S% (28,6;

34,9). De acordo com os resultados deste estudo não poderíamos considerar a

superóxido dismutase um biomarcador de zinco e neste caso outras

investigações seriam necessárias para detectar o processo de emagrecimento

e sua correlação com o mineral zinco.
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7. Conclusão

o consumo de zinco de adolescentes obesas deste estudo foi adequado

mediante a probabilidade de erro de 29,8%.

A orientação normocalórica durante 4 meses foi eficiente para aumentar o

consumo de; proteínas, frutas, carnes e ovos e leite e produtos lácteos.

A distribuição de zinco em adolescentes obesas com %GC >35%, aumentou

nos eritrócitos com diferença significativa (p<0.05).

A concentração de insulina e do sedimento salivar, apresentaram diferença

significativa (p<0.05) ,mas não mostrou correlação com a ingestão de zinco.

Com a intervenção dietética houve diminuição da atividade da 800.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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IImo(a). Sr(a).
Simone Cardoso Freire

Vimos informar que o Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP, em reunião

realizada em 30 de agosto p.p., APROVOU as alterações Protocolo n° 217,

apresentado por Vossa Senhoria, que passou a denominar-se"Avaliação do estado

nutricional relativo ao zinco em adolescentes obesas antes e após intervenção

dietética" .

Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto,

deverá ser apresentado um relatório parcial, de acordo com o Artigo 18 - item C,

da Portaria FCF-111 /97.
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ANEXO 4

CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Título do Projeto: "Estado nutricional relativo ao zinco de adolescentes obesas antes e após

intelVenção dietética".

Objetivo: Avaliar os níveis de zinco pré e pós intelVenção dietética como conseqüência da

diminuição do tecido adiposo.

Orientadora: Prof' Titular Sílvia M.F. Cozzolino

Autora da Pesquisa: Simone Cardoso Freire

Caro Colaborador,

Este formulário foi elaborado de acordo com a "Declaração de Helsinque"'", capítulo 50, que trata

de proteção de participantes ( parágrafos 50.20/27). Orienta procedimentos referentes às

pesquisas que necessitam de experiências com humanos.

Concordando em participar desta pesquisa, você será submetido aos seguintes procedimentos:

Duas coletas de sangue venoso para análise do zinco, insulina e superóxido desmutase; (Agosto e

Dezembro)

Duas coletas de saliva para análise do zinco

Duas coletas de urina 24H para análise do zinco

Avaliação antropométrica, através das medidas; peso e estatura, sendo o peso realizado em toda

consulta e a estatura três vezes no decorrer da pesquisa.

Duas avaliações da Composição de Gordura Corporal pelo exame de Absorciometria por Dupla

Emissão de Raio X- DEXA

Levantamento do consumo alimentar pelas técnicas do Recordatório 24horas (uma vez ao mês) e

preenchimento do Diário Alimentar (duas vezes ao mês), durante a pesquisa.

Uma avaliação da classificação pubertária peta médica Pediatra da UNIFESP

Os resultados obtidos serão arquivados e mantidos em sigilo, conforme ética. Os colaboradores

poderão desistir da pesquisa em qualquer momento, em que motivos superiores assim

determinarem.

Poderá ser solicitado esclarecimentos de dúvidas sobre a pesquisa, durante qualquer período de

realização da mesma.

Pesquisadora :----------------------------------

Participante:---------------------------------------------------
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DIÁRIO ALIMENTAR

Nome: .
Data: ./.. ./. .

Dia: .

Alimento Medida Medida em
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ANEXO 7

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

ANAMNESE ALIMENTAR
"Avaliação nutricional relativo ao zinco de adolescentes com sobrepeso e obesidade antes e após intervenção
dietética"

Idade: anos

Nome: _

Nome do Responsável: _

Data de Nascimento __/__/ _

Endereço: _

Telefone: e-mail:. _

Data .I /-------

1. CONSTITUIÇÃO CORPORAL

1. Antropometria: Peso: Altura: IMC: PIMC: _

2. Peso ao nascer () até 2,5Kg () de 2,5 a 3 Kg () acima 3 Kg

3. Na inf'ancia era ( ) Magra () Não obesa ( ) Sobrepeso ( ) Obesa

4. Idade que apresentou obesidade: _

2. DADOS CLÍNICOS

2.2 Desenvolvimento Pubertário

Menarca ( ) Sim Não ( ) Idade : _

Mamas MI M2 M3 M4 M5

Pelos Pubianos PI P2 P3 P4 P5

2.1.Histórico Clínico

1. Sofreu alguma cirurgia ou fratura? _

2. Faz uso de medicação ou anticoncepcional? ( )S / ( ) N Qual (is) ? _

3. Faz uso de aparelho ortodôntico? _

Pai ( ) S / ( ) N Mãe () S I ( ) N4. Fuma? ( ) S / ( ) N



2.3 Histórico Clínico Familiar

Obesidade: _

Dislipidemias: _

DM:-----------------------------------
HAS:-----------------------------------

Outras:---------------------------------------

3. HÁBITOS ALIMENTARES

Come rápido ( ) Come em frente a TV ( ) Belisca ( )Repete as porções ( )

Toma líquidos com as refeições ( ) Consome bebida alcoólica ( ) Alergia alimentar ( )

Número refeições/dia: Quantidade líquidos d refeição: _

Quantidade de água/dia: Hábito íntestínaIldia: _

Responsável pela compra e preparo dos alimentos:
--------------------

Quem influencia na sua escolha dos alimentos?

( ) família ( ) amigos ( )professores ( )propagandas ''TV,rádio,revistas''

( ) outros _

Você busca informações sobre alimentação? ( )sim ( )não

No caso afirmativo, aonde você procura? ( )revista qual? _

( )livros ( )amigos ( )farnília ( ) outros _

3.1Alimentos preferidos e excluídos da alimentação

3.2 O que você acha que aumenta seu peso?

/

""",



4. COMPORTAMENTO ALIMENTAR

5. COMPORTAMENTO MOTÓRIO

Pratica atividade fisica ( ) Sim Não ( ) Qual? Freqüência: _

Horário para TV/dia : _

Horário paraestudo/dia: _

Lazer fim de semana:----------------------------

7. TIPOS DE TRATAMENTOS REALIZADOS

6. RENDA FAMILIAR:

( ) até 2 Salários Mínimo ( ) de 3 a 5 SM () de 6 a 10 SM () mais de 11 SM
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ANEXO 9

INSTRUÇÕES QUANTO À OBTENÇAO DE URINA DE 24 HORAS

A urina será colocada em recipiente plástico, sem contaminantes, fornecido

pela pesquisadora e que não deverá ser aberto, somente no dia da coleta.

A urina deverá ser obtida da seguinte forma: no dia anterior da entrega da

urina, o participante ao acordar pela manhã irá desprezar a primeira urina, ou

seja, não deverá guardá-Ia no recipiente. A partir da segunda urina, todas as

demais deverão ser coletadas diretamente no recipiente, inclusive a primeira do

dia seguinte - dia de entrega da urina. A urina deverá ser armazenada na

geladeira até a sua entrega.

ORIENTAÇÃO PARA COLETA DE SALIVA

Jejum de 12 horas

Não usar pasta de dente (lavar a boca com água)

Não usar batom

Um dia antes da coleta, aumentar o consumo de água.

Dia da coleta de sangue e saliva:__' ,__ Horário: _

Simone Cardoso Freire (FCF , USP) Fone: 3091.3625 (USP) ,

5084.0472 (res)

9581.0295 (cel)

Horário: _Dia da entrega da urina: , ,__
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ANEXO 10

Estatísticas descritivas para as variáveis analisadas no início e ao final do estudo.

Variável Estatística Inicial Final
Média 145,22 142,18

%IGO D.P. 42,45 41,63

(n = 15) Mediana 143,34 139,57
Mínimo 90,97 94,52
Máximo 244,45 248,24
Média 7,62 3,63

Insulina Sérica D.P. 8,19 2,03

(n = 15) Mediana 5,83 3,32
Mínimo 2,09 0,35
Máximo 35,80 6,50
Média 1635,00 1320,60

500 Intraeritrocitária D.P. 420,00 298,50

(n =15) Mediana 1521,00 1314,70
Mínimo 1086,00 848,90
Máximo 2589,00 1961,00
Média 61,24 63,81

Zinco plasmático D.P. 8,09 5,50
Mediana 63,97 64,23

(n =15)
Mínimo 47,02 52,20
Máximo 78,37 72,65
Média 35,23 41,50
D.P. 6,43 8,72

Zinco Intraeritrocitário Mediana 33,28 42,98
(n=15) Mínimo 25,47 24,17

Máximo 45,24 52,95
Média 0,83 1,27

Zinco sedimento salivar D.P. 1,29 0,84

(n =15) Mediana 0,42 1,15
Mínimo 0,07 0,22
Máximo 5,13 3,41
Média 342,90 311,30

Zinco urina 24h D.P. 257,40 236,90

(n =14) Mediana 309,70 257,90
Mínimo 15,10 64,30
Máximo 939,30 984,50

DEXA Média 42,58 41,49

%GC D.P. 4,34 3,26

(n =14) Mediana 42,25 40,70
Mínimo 35,50 38,40
Máximo 54,00 51,90
Média 0,60 2,05

Creatinina Urinária D.P. 0,34 1,12

(n =12) Mediana 0,51 2/24
Mínimo 0,23 0,57
Máximo 1,37 4,61
Média 7,74 9,86

Zinco ingerido D.P. 5,56 3,09
Mediana 6,75 10,21(n=12)
Mínimo 0,3 2,92
Máximo 17,59 13,6
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