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primorar os hábitos alimentares continua sendo
primordial no contexto nutricional para a redução de risco de doenças e promoção de longevidade
saudável.
Todavia, o papel da suplementação vitamínicomineral na saúde dos indivíduos cresceu de importância, especialmente a partir da década de 90 do
século passado. Hoje, presume-se que, muito frequentemente, apenas a dieta não seja capaz de suprir em condições ideais os mais de 40 nutrientes
essenciais de que o organismo necessita para manter as suas funções adequadamente.
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 -XQWRFRPFLHQWLVWDVHSURÀVVLRQDLVGDVD~GHD
Nutrologia, dentro de seus parâmetros, tem auxiliado no entendimento desta importância1. O ponto
LQLFLDO IRL LGHQWLÀFDU H FRPSUHHQGHU R FRQFHLWR GD
biodisponibilidade dos nutrientes. Entende-se como
biodisponibilidade a fração de qualquer nutriente ingerido que tenha o potencial de suprir as demandas
ÀVLROyJLFDVQRVWHFLGRVDOYRV
Neste conceito, diversos fatores estão envolvidos,
desde a quantidade de ingestão do nutriente até a
sua capacidade de cumprir funções na sua forma
ativa1. Em outras palavras: para a Nutrologia, a ingestão dos nutrientes naturais não garante necessariamente a absorção e a assimilação necessárias
para exercerem suas funções.
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Box 1: Alguns fatores envolvidos na
biodisponibilidade dos nutrientes1
Tipo de nutriente e sua forma química
Receptores moleculares e transportadores envolvidos
em seu metabolismo
Quantidade ingerida do nutriente
Atenuantes da absorção (como alterações de pH)

enquanto fibras solúveis melhoram a absorção
de cálcio, magnésio, zinco e cobre através da
produção de ácidos graxos de cadeia curta.
Box 2: Os mais potentes depressores
da biodisponibilidade

Fontes
de fitatos

Associados às fibras das leguminosas,
cereais integrais crus, nozes e sementes.
Presentes em alimentos, sobretudo
crus como o farelo de trigo, têm sido
responsabilizados pelo “sequestro” de
minerais, principalmente do ferro, zinco e
cálcio, impedindo sua absorção.

Fatores genéticos

Fontes de
fosfatos

Leite e produtos lácteos, a maior parte das
ervilhas e feijões, espinafre, nabo, couve
e outros vegetais de cor verde, nozes,
chocolate, refrigerantes à base de cola.

Todavia, uma grande lista de efeitos adversos
pode ocorrer como resultado da interação entre
nutrientes, mesmo optando-se por uma dieta
saudável. A ingestão excessiva de um deles pode
interferir com a absorção, excreção, transporte,
armazenamento, função ou metabolismo de um
segundo nutriente.

Fontes de
taninos

Chá preto e chá verde (Camelliasinensis),
romã, vinhos, morango, cereja, outros.

Atenuantes da conversão às formas biologicamente
ativas (como a idade)
Interações entre nutrientes
Interações entre nutrientes e drogas
Estado nutricional e metabólico do hospedeiro

Fitatos, fosfatos e taninos estão entre os mais
potentes depressores da biodisponibilidade. Interações antagônicas entre minerais ocorrem
comumente entre zinco e cobre, zinco e ferro,
zinco e cálcio, ferro e cálcio, entre outras, com
maior ou menor repercussão no estado nutricional do paciente. Fibras insolúveis diminuem a
biodisponibilidade do ferro, zinco e cálcio.
As suplementações, escolhendo-se a melhor
forma química e de administração, podem ajudar a contornar a redução da biodisponibilidade de nutrientes por interações que usualmente
ocorrem na dieta.
Por outro lado, efeitos sinérgicos também podem ocorrer. Ácidos orgânicos, como o cítrico
e o ascórbico, são fortes promotores para alguns minerais e elementos-traço (como ácido
ascórbico que aumenta a absorção do ferro),
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Suplementação em
“Estado de Doença”
 8PDVpULHGHPHFDQLVPRVPRGLÀFDDQHcessidade de nutrientes em certas condições
patológicas, como a diminuição do poder de
absorção do organismo, o consumo exagerado de determinados nutrientes ou a interação
de nutrientes com drogas lícitas ou não.
 2SUySULR´HVWDGRGHGRHQoD´SRGHLQÁXHQciar no processo alimentar, pois os pacientes
SRGHP UHGX]LU RX PRGLÀFDU D LQJHVWmR GH
alimentos quando abalados por diversas circunstâncias como disfunções metabólicas e
desequilíbrios nutricionais.
Um destes exemplos é o que acontece aos
indivíduos com a Síndrome da Permeabilidade Intestinal, uma condição frequentemente
associada às doenças autoimunes, caracteri]DGDSRULQÁDPDomRFU{QLFDGRLQWHVWLQRGHOgado. Estes pacientes tendem a apresentar
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GHÀFLrQFLDVYLWDPtQLFDVHPLQHUDLVPHVPR
com o consumo das quantidades recomendadas de nutrientes, agravando o seu estaGRJHUDOHGLÀFXOWDQGRVXDUHFXSHUDomR
 'HIDWRHVWXGRVFLHQWtÀFRVWrPGHPRQVtrado que portadores de doenças autoimunes possuem maior permeabilidade intestinal aos antígenos dietéticos, bacterianos
H I~QJLFRV HP GHFRUUrQFLD GH GLVW~UELRV
GDÁRUDLQWHVWLQDO GLVELRVH (VWDVLWXDomR
pode representar o gatilho para o aparecimento destas enfermidades, assim como
também para a manutenção de crises e
progressão da doença.
Recentemente, um artigo publicado no
New England Journal of Medicine, em janeiro de 2012, mostra como a dieta pode ajudar na saúde intestinal. O artigo demonstra que alguns componentes desta dieta,
GHULYDGRV GH YHJHWDLV HVSHFLDOPHQWH RV
FUXFtIHURV FRPR EUyFROLV FRXYH FRXYH
ÁRU FRXYHGHEUX[HODV UHSROKR UDEDQHWH
PRVWDUGD HQWUH RXWURV  LQWHUDJHP FRP
RV UHFHSWRUHV LPXQROyJLFRV GD SDUHGH LQtestinal, atuando como reguladores da
RUJDQRJrQHVH GRV IROtFXORV OLQIRLGHV GD
LPXQLGDGHLQWHVWLQDOHGDÁRUDPLFURELRWD2,
enquanto outros componentes, especialmente alguns tipos de gorduras e carnes,
VmRSUyLQÁDPDWyULRV

dependentes do ferro, aumentando o dano
HPGLIHUHQWHVyUJmRVHWHFLGRV3.

Suplementação
em Doenças
Articulares
Inflamatórias
Fatores genéticos, mecânicos e hormonais estão envolvidos no desenvolvimento
das doenças articulares, também acompanhadas frequentemente por disfunções
PHWDEyOLFDVHGHVHTXLOLEURQXWULFLRQDO
Esse quadro indica que estratégias para
a prevenção e a redução da degeneração
da cartilagem devem incorporar a manipulação dietética, com adequado fornecimento dos nutrientes envolvidos na saúde das
articulações4.
Os pacientes com doenças articulares
geralmente apresentam uma alimentação
GHÀFLHQWHHPPLQHUDLVHRXWURVQXWULHQWHV
vitais para a correta síntese de tecido cartilaginoso e função dos sistemas antioxidantes corporais5,6,7 .

 3RUWDQWRRVHVWDGRVSDWROyJLFRVHP
geral, aumentam a necessidade de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais.
Entretanto, em algumas situações relativamente raras, certos nutrientes devem ser
evitados na forma de suplementação.

Outros estudos avaliaram que alimentação em pacientes com artrite de diferentes
faixas etárias, constatando de que a ingesWmRGLiULDUHFRPHQGDGD ,'5 GHYiULRVPLcronutrientes não é atingida, como o zinco,
RFREUHRPDJQpVLRRVHOrQLRDSLULGR[LQD
e a vitamina E5,6,7.

O consumo de vitamina C, por exemplo,
não deve ser indicado em pacientes com
excesso de ferro no organismo (ironoverload), pois favorece as reações oxidativas

Desta forma, é importante que a alimentação, somada à suplementação destes
nutrientes, ofereça condições ideais para
TXHRRUJDQLVPRHQIUHQWHRVGHVDÀRV
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Minerais Aminoácidos
Quelatos e sua Ação
Suplementar
Uma das estratégias medicamentosas
encontradas para obter a absorção e a assimilação de nutrientes adequados foi o surgimento dos minerais aminoácidos quelatos.
São formas químicas desenvolvidas e proGX]LGDV HP ODERUDWyULR FRP REMHWLYR GH DXmentar o potencial de biodisponibilidade dos
nutrientes, já que os minerais e os elementosWUDoRFRPIUHTXrQFLDVmRPHQRVUDSLGDPHQte absorvidos quando fazem parte da dieta
do que quando ingeridos isoladamente.

Os autores concluíram que os pacientes possivelmente possuíam níveis marginais de cobre,
LQVXÀFLHQWHVSDUDPD[LPL]DURVHIHLWRVGDVPHWDORHQ]LPDVLPSOLFDGDVQRFRPEDWHDLQÁDPDo}HV
e ao estresse oxidativo, como a SOD, o que foi
corrigido com a suplementação. Recentemente,
um estudo com homens e mulheres saudáveis
FRQÀUPRX D DomR GD VXSOHPHQWDomR FRP FREUH
aminoácido quelato no aumento da atividade da
Cu-Zn SOD eritrocitária9.
Efeito do Cobre Aminoácido Quelato na Atividade da Cu-Zn SOD Eritrocitária

Os elementos-traço são aqueles requeridos em pequenas concentrações como
componentes essenciais nos processos bioOyJLFRV (VVHV HOHPHQWRV IHUUR LRGR Á~RU
FREUH PDQJDQrV ]LQFR FREDOWR FURPR
VHOrQLRPROLEGrQLRHVWDQKRYDQiGLRQtTXHO
HWF FRQVWLWXHPHPPpGLDGDFRPSRsição total do sangue.
Os minerais aminoácidos quelatos são
compostos orgânicos, desenvolvidos para
nutrição humana e com inúmeros estudos
FLHQWtÀFRV TXH IXQGDPHQWDP H DVVHJXUDP
VXDHÀFiFLDFRPRFRPSOHPHQWRWHUDSrXWLFR
São estudos relacionados à sua efetividade,
tolerabilidade, absorção, segurança e toxicidade, realizados por pesquisadores de várias
áreas pelo mundo.

Da mesma forma, a suplementação com 15
PJGHPDQJDQrV PDQJDQrVDPLQRiFLGRTXHODWR  DXPHQWRX VLJQLÀFDWLYDPHQWH D DWLYLGDGH
da MnSOD e a concentração sérica do mineral
em mulheres10.
Mudança na Atividade da Mn SOD após Suplementação com Manganês Aminoácido Quelato

DiSilvestro et al.8 realizaram um ensaio clínico
com pacientes portadores de artrite reumatoide.
Estes foram suplementados com 2 mg de cobre
QD IRUPD GH FREUH DPLQRiFLGR TXHODWR $R ÀQDO
de quatro semanas, os pacientes apresentaram
aumento na atividade da enzima antioxidante CuZn SOD eritrocitária.
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Suplementação
com Oxidantes
 $ LQÁDPDomR QDV GRHQoDV DUWLFXODUHV p
acompanhada pelo aumento na produção de
HVSpFLHV UHDWLYDV GR R[LJrQLR H QLWURJrQLR
além da redução na capacidade antioxidante
do organismo.
Esse quadro acelera o progresso da enfermidade e aumenta a necessidade de nutrientes antioxidantes1,12.
Quimicamente, as espécies reativas de
R[LJrQLRHQLWURJrQLR RXUDGLFDLVOLYUHV SRVVXHPXPHOpWURQQmRSDUHDGRHPVXDyUELWD
externa, tornando-as extremamente reativas,
ávidas por outro elétron, buscando-o em outras moléculas e provocando o processo de
oxidação.
 6XEVWkQFLDV FRPR R UDGLFDO VXSHUy[LGR
R SHUy[LGR GH KLGURJrQLR H R y[LGR QtWULFR
SRU H[HPSOR QmR GDQLÀFDP GLUHWDPHQWH D
PDLRULDGDVPROpFXODVELROyJLFDVHQWUHWDQWR
podem se converter no radical hidroxil, altamente reativo, que reage com quase todas as
células vivas, assim como o ácido hipocloroso, que é igualmente danoso13.
Acredita-se que, no início do processo inÁDPDWyULRHPGRHQoDVDUWLFXODUHVRFRUUDXP
DF~PXORGHPDFUyIDJRVHQHXWUyÀORVQROtTXLdo sinovial, acompanhado da produção de
enzimas que levam ao aumento da produção
de radicais livres. Altos níveis de ROS e RNS*
DFHOHUDPRSURFHVVRLQÁDPDWyULRHDGHVWUXLção das articulações3.
 3RUWDQWR DV GRHQoDV UHXPiWLFDV H LQÁDPDWyULDVDXPHQWDPDGHPDQGDGHPLQHUDLV
devido à maior mobilização para a síntese de
enzimas antioxidantes em virtude do estres-

se oxidativo e seus produtos14. Além disso
também inibem a expressão de citocinas e
colagenase induzidas pelo fator de necrose
WXPRUDOƠ 71)Ơ 15, o que sugere uma proteção adicional contra a artrite reumatoide16.
Em geral, os estudos que mostram a suSOHPHQWDomRFRPDQWLR[LGDQWHVWrPGHPRQVWUDGR HÀFiFLD HP UHGX]LU R GDQR FDXVDGR
pelos radicais livres em doenças articulares
LQÁDPDWyULDV3,17.
Por isso o uso de uma combinação de
antioxidantes3,18 associada à terapia medicamentosa convencional, especialmente
VHRSDFLHQWHRSWDSRUXPDGLHWDDQWLLQÁDPDWyULD FRPR D GR 0HGLWHUUkQHR  WHP
melhorado as condições clínicas destes
pacientes em relação ao tratamento medicamentoso convencional3,12,18.
A maioria dos estudos analisa como refeUrQFLDGRFRQWUROHWHUDSrXWLFRRDOtYLRGDGRU
e o aprimoramento da capacidade funcional
do paciente19.
*Reactive Oxygen Species (ROS) são o radical superóxido, o peróxido de hidrogênio , radical hidroxil e ácido
hipocloroso/Reactive Nitrogen Species, (RNS) são o
óxido nítrico e peroxinitrito.
**A Dieta do Mediterrâneo é composta por uma alimentação rica em azeite de oliva, óleo de peixe, frutas
e hortaliças, provando ser capaz de conferir benefícios,
FRPUHGXomRGDDWLYLGDGHLQÁDPDWyULDGLPLQXLomRGD
dor, aumento da capacidade funcional e melhora da
vitalidade (13), enquanto uma dieta pobre em antioxidantes, principalmente em vitamina C, foi associada
ao maior risco.

Conclusão
A indicação de suplementação de minerais e vitaminas em doenças articulares pode
conferir benefícios na redução de risco e atuar como coadjuvante em seu tratamento. Ela
tem um papel reconhecido na redução de pro-
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FHVVRVLQÁDPDWyULRVHLQIHFFLRVRVGLPLQXLQGRDPRUELGDGHHPRUWDOLGDGHDVVRFLDGDV20.
 (QWUHWDQWR p SUHFLVR WHU XPD YLVmR PDLV
DEUDQJHQWHHQWHQGHQGRFRPRDELRGLVSRQLELOLGDGHGRVQXWULHQWHVpLQÁXHQFLDGDSRUXPD
VpULH GH IDWRUHV FRPR DV QHFHVVLGDGHV GH
QXWULHQWHVVHDOWHUDPHFRPRRVVXSOHPHQWRV
GLHWpWLFRVSRGHP´FRUULJLUµDVLQDGHTXDo}HV
GDRIHUWDGRVQXWULHQWHVHPVXDVIRUPDVDWL-
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A Importância da Suplementação

A ação antioxidante que inibe
RSURFHVVRLQÀDPDWyULRDUWLFXODU

1

Fórmula balanceada de minerais quelatos e
UHS@LHM@RDRODB¨ƥB@RO@Q@@@QSHBTK@¢N1,2

(MCHB@¢°DR1,2
/QNBDRRNRHMƦ@L@S®QHNRDNT
crônico-degenerativos das
@QSHBTK@¢°DR BNLN@QSQHSD
reumatoide, osteoartrite,
e também para esportistas
e obesos2
/NRNKNFH@1,2
1 comprimido ao dia
OQDRDMS@¢N1,2
1 frasco com 30 comprimidos

Artrotabs® – suplemento vitamínico mineral. Composição: Porção máxima diária de 1 comprimido. Ingredientes: Magnésio (Magnésio Chelazome(2) e Dimagnésio malato), Vitamina C (Ácido
ascórbico), Niacina (Vitamina B3), Vitamina E (d-alfa-tocoferol), Zinco (Zinco Chelazome(2)), Ácido pantotênico (Vitamina B5), Manganês (Manganês Chelazome(2)), Riboflavina (Vitamina
B2), Piridoxina (Vitamina B6), Tiamina (Vitamina B1), Cobre (Cobre Lisina(3)), Selênio (Selênio Complex(4)), Cianocobalamina (Vitamina B12). Aditivos: estabilizante – celulose microcristalina,
Croscarmelose sódica; glaceante – Ácido esteárico; anti umectante – Dióxido de silício; Coadjuvantes: lubrificante – Estearato de magnésio. Corante: Laca amarelo crepúsculo - Não contém glúten.
Indicações: Artrotabs é um suplemento vitamínico-mineral. Sua utilização permite a otimização das terapias convencionais, atuando como coadjuvante no tratamento de doenças articulares e
permitindo a adequada nutrição dos sistemas biológicos envolvidos na redução dos sintomas e recuperação do paciente. Recomenda-se adequar as doses de acordo com suas necessidades diárias.
A ingestão usual é de 1 comprimido de Artrotabs® ao dia, ou a critério médico/nutricionista. Artrotabs® deve ser mantido em sua embalagem original. Os suplementos de vitaminas e minerais são
sensíveis à umidade, por isso evite manipular todos os comprimidos de uma vez. Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação do médico
ou nutricionista. Pessoas hipersensíveis aos componentes da formulação devem evitar o consumo deste produto.
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