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O Papel
das Vitaminas
no Tratamento
de Doenças
Articulares

A

s doenças articulares são frequentemente
acompanhadas por disfunções metabólicas
e desequilíbrio nutricional. Pacientes com estas
doenças geralmente apresentam uma alimentaomRGHÀFLHQWHHPVDLVPLQHUDLVHRXWURVQXWULHQ
tes vitais para a correta síntese do tecido cartilaginoso e da função dos sistemas antioxidantes
corporais.
Os constituintes inorgânicos do corpo humano podem ser considerados como agentes farmacológicos quando são administrados para
corrigir estágios agudos ou crônicos de depleção ou de deficiência.

A dieta é fonte de cerca de 40 nutrientes para
o homem. Muitas moléstias que foram descritas
séculos atrás, hoje sabemos ser deficiências vitamínicas, como a cegueira noturna (deficiência de
vitamina A), o escorbuto (de vitamina C), o raquitismo (de vitamina D) e o beribéri (de vitamina B).
 (QWUHWDQWR D HYHQWXDO LGHQWLÀFDomR GH XP
agente nutricional requer a construção de um modelo experimental, no qual a dieta em estudo será
reproduzida. A utilização inteligente de vitaminas
e de sais minerais está sob análise nos dias de
hoje em relação ao estágio atual de conhecimentos de nutrição humana.
Também é importante ressaltar os benefícios
GH XPD GLHWD DQWLLQÁDPDWyULD TXH VH HVWHQGH
inclusive às doenças articulares, como a artrite
reumatoide, com objetivo de reduzir riscos e para
promover uma longevidade saudável.
Autor: Roberto Guarniero - Professor Associado
da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo do Departamento de Ortopedia e
Traumatologia/Chefe da Disciplina de Ortopedia
Pediátrica/ Diretor de Pesquisas do Departamento
de Ortopedia e Traumatologia
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A artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença articular autoimune de etiologia desconhecida,
caracterizada por poliartrite periférica, simétrica,
que leva à deformidade e à destruição das articulações por erosão do osso e da cartilagem.
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Devemos considerar que a composição
do osso contém uma fase mineral (inorgânica) em proteínas, água, células e outras
macromoléculas (lipídeos, açúcares, etc).
Os ossos variam muito na sua forma e
dimensão, entretanto todos eles possuem
estruturas mineralizadas e com conteúdo
FHOXODUUHYHVWLGRSRUXPDPHPEUDQDÀEURVD
ricamente suprida por vasos e nervos.
As mulheres são afetadas duas vezes mais
do que os homens, sendo que sua incidência aumenta com a idade, acompanhada geralmente de complicações extra-articulares.
Neste contexto, é importante ressaltar os
estudos epidemiológicos mostrando, de maneira geral, que as populações consumidoras
de uma dieta predominantemente de origem
vegetal apresentam menor incidência de
doenças crônicas, dentre as quais as doenças articulares.
Um destes estudos sugere que as artrites
LQÁDPDWyULDV VmR PHQRV JUDYHV HP SDtVHV
como Itália e Grécia devido, principalmente,
à Dieta Mediterrânea. De fato, ela é a que
PDLV VH DVVRFLD D HIHLWRV EHQpÀFRV SDUD D
artrite reumatoide por suas características.

O osso é um tecido muito bem organizado
e dinâmico. Suas células são divididas em
osteoblastos, osteócitos e os osteoclastos
(as duas primeiras são produtoras de osso,
e as últimas fazem a reabsorção do tecido
ósseo).

As doenças articulares são
frequentemente acompanhadas
por disfunções metabólicas
e desequilíbrio nutricional.
Pacientes com estas doenças
geralmente apresentam uma
alimentação deficiente em
minerais e outros nutrientes.

Porém nem todas as dietas conseguem
suprir as necessidades nutricionais que possam contribuir para a prevenção de doenças
articulares no sistema musculoesquelético.

De forma geral, no osso normal, há um equilíbrio entre a formação e a reabsorção do tecido
ósseo. Geralmente, as doenças osteometabólicas ocorrem quando há desequilíbrio entre a
formação e a reabsorção do tecido ósseo.

No caso deste sistema, entre os tecidos
que os compõe, o osso merece uma análise
mais detalhada quando relacionamos a importância das vitaminas e de sais minerais
nos pacientes em tratamento de doenças
osteometabólicas.

Em relação à ÀVLRORJLDHDRPHWDEROLVPR
do tecido ósseo, temos que considerar o
osso como um tecido completo e o comportamento das células ósseas e as suas respostas, tanto no osso normal como no osso
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com alterações patológicas. Nos procesVRV ÀVLROyJLFRV GR WHFLGR yVVHR YiULRV
elementos têm atuação em maior ou menor grau.
Assim, entre outros elementos, existem
o cálcio, o fósforo, a fosfatase alcalina, o
magnésio, o paratormônio, a vitamina D,
a calcitonina, o zinco, o cobre.
Neste contexto, devemos destacar a
importância de algumas vitaminas e sais
minerais como complemento no tratamento ou mesmo na prevenção de doenças osteometabólicas e articulares, e
como suas carências podem interferir no
organismo da população de modo geral.

As Vitaminas e
Sais Minerais nas
Doenças Articulares
Existem inúmeros fatores que agem na
reabsorção do tecido ósseo, tanto fisiológica como patologicamente. A vitamina A (retinoides) é um fator claramente

Muitas moléstias que foram
descritas séculos atrás, hoje
sabemos ser deficiências
vitamínicas.
caracterizado por efeito estimulante nos
osteoclastos, entretanto em excesso
pode acarretar aumento da reabsorção
óssea com hipercalcemia, o que sinaliza a necessidade de evitar a intoxicação
por este excesso.
As vitaminas C e K e os sais minerais
manganês, cobre e zinco são cofatores
necessários para a ação das enzimas
envolvidas na síntese ou na modificação
estrutural de vários constituintes da matriz óssea.
A vitamina C (hidrossolúvel) é importante para a síntese do colágeno, que é a
principal proteína constituinte do tecido
ósseo e do sistema musculoesquelético.
Falhas ósseas ocorrem nos pacientes
com escorbuto, que é a síndrome decorrente da falta de vitamina C.
A vitamina K é necessária para a carboxilação de três proteínas da matriz
óssea, um processo necessário para a
mineralização do tecido ósseo (fixação
da hidroxiapatita).
Já as vitaminas com Complexo B são
encontradas numa série de alimentos,
como grãos de cereais integrais, arroz,
nozes, leite, ovos, carnes, fígado, levedo
de cerveja, entre outros.
O uso terapêutico é multifacetado e na
falta delas pode ocorrer diversas repercussões no organismo.
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A vitamina B1 (tiamina) é essencial para
o metabolismo de carboidratos do açúcar
simples em glicose e importante para o
funcionamento adequado do sistema nervoso. Há vários problemas de saúde que
estão associadas à sua falta, incluindo
a atrofia muscular e a fraqueza, além de
espasmos nos músculos das pernas, entre outras manifestações.
A vitamina B2 (riboflavina) é importante
no metabolismo de carboidratos, gordura
e proteínas, auxiliando na manutenção da
pele e das membranas mucosas, da córnea e das bainhas de mielina dos nervos.
Atua como uma coenzima para as reações de redução de oxidação por todo o
organismo e também para inibir as reações químicas com o oxigênio ou radicais
livres altamente reagentes.
A vitamina B3 (niacina) é necessária
no metabolismo dos alimentos, na manutenção da pele, nervos e para o trato gastrointestinal, enquanto a vitamina B5 (ácido pantotênico) é usada na decomposição
química de carboidratos, lipídios e alguns
aminoácidos, além de atuar na síntese da
coenzima.

células sanguíneas do corpo.
Também atua
como uma coenzima
nas
sínteses e reparo do DNA.
E por último, a vitamina D que, segundo Oliveira, até 20 anos atrás, as formas
mais reconhecidas eram a provitamina D2
(ergosterol) e a provitamina D3.

O papel dos minerais
se torna importante
considerando que a
inflamação nas doenças
articulares é acompanhada
pelo aumento da produção
de espécies reativas do
oxigênio e do nitrogênio.
Todos os metabólitos da vitamina D são
transportados pela corrente sanguínea
quelados a uma proteína específica, uma
alfaglobulina sintetizada no fígado.

Já a vitamina B6 (piridoxina) é importante para a decomposição química de carboidratos, proteínas e gorduras, além de
auxiliar na produção de células vermelhas
do sangue. Sua falta ocasiona anemia
hipocrômica e distúrbios no sistema nervoso central com importância no sistema
musculoesquelético, causando confusão
e insônia.

A vitamina D, em sua forma ativa, facilita a absorção do cálcio e reúne um grupo de vitaminas lipossolúveis que inclui o
ergocalciferol (vitamina D2) e o colecalciferol (vitamina D3). A forma ativa é a 1,25
diidroxivitamina D, considerada um hormônio, sendo a 25-hidroxivitamina D um
pro-hormônio.

Por sua vez, a vitamina B12 (cianocobalamina) é necessária para o processamento de carboidratos, proteínas e gorduras,
além de auxiliar na produção de todas as

A vitamina D3 é formada na pele em
exposição ao sol e calor. Nos alimentos,
ela é adquirida pelos produtos animais
(ovos, óleo de fígado de bacalhau, por ex.)
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e a vitamina D2 de vegetais. A vitamina
D em si é inativa; sendo hidroxilada no
fígado, transforma-se na 1,25-diidroxivitamina D, que promove a absorção ativa
do cálcio na parede intestinal e participa
do processo de remodelação óssea.
A vitamina D é importante para o tecido ósseo principalmente devido ao seu
papel na absorção intestinal de cálcio
e na remodelação óssea. Portanto, a
exposição adequada ao sol e a ingestão dietética dos
al i m e n t o s q u e
contenham essa
vitamina são as
fontes naturais de
vitamina D para o
organismo.

nas doenças articulares é acompanhada
pelo aumento da produção de espécies
reativas do oxigênio e do nitrogênio.
Para neutralizá-los e, assim, reduzir
a inflamação, o organismo aumenta a
produção de uma enzima antioxidante: o
superóxido dismutase.
Esta enzima é dependente do cobre
nutricional que compõe o centro ativo
da molécula. Nos processos inflamatórios crônicos, a
utilização de vários
minerais é aumentada e a suplementação dos mesmos
colabora na neutralização de radicais
livres e na redução
consistente do processo inflamatório.

Estudos epidemiológicos
mostram que as populações
consumidoras de uma dieta
predominantemente de origem
vegetal apresentam menor
incidência de doenças crônicas,
dentre as quais as doenças
articulares.

Ela tem papel
preponderante e
fundamental na
mineralização
do esqueleto em
todas as faixas
etárias, da infância à velhice. Novos estudos estão provando que a suplementação de vitamina D parece reduzir a taxa
de fraturas na população idosa além de
diminuir a perda de massa óssea.

A Vitamina E (tocoferol) é útil no tratamento das distrofias musculares. Age
como antioxidante, protegendo as células dos efeitos nocivos das substâncias
tóxicas, principalmente dos radicais ácidos. Atualmente, admite-se que ela se
protege das inflamações articulares por
bloquear as modificações oxidativas das
lipoproteínas de baixa densidade.
O papel dos minerais se torna importante considerando que a inflamação
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Em relação ao metabolismo mineral
do tecido ósseo, o
magnésio é um elemento essencial para
um grande número de ações enzimáticas,
sendo necessário para a função normal
do paratormônio.
O magnésio atua principalmente no
sistema enzimático, no sistema nervoso
central, no sistema neuromuscular e no
sistema cardíaco.
O nível plasmático normal de magnésio é de 2,1 mg/dl (variação de 1,8 a 2,4
mg/dl), valor válido tanto para as crianças como para os adultos. A maior parte
(70%) é solúvel e os restantes 30% de
magnésio estão ligados à albumina e às
globulinas séricas. Somente pequenas
quantidades de magnésio são fornecidas
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pela dieta normal, valor
de cerca de 50 mg por
dia; destes, somente
20 mg são absorvidos.

A vitamina C é importante
para a síntese do colágeno, a
principal proteína constituinte
do tecido ósseo e do sistema
musculoesquelético.

nerais são adicionados a um regime
de suplementação
do cálcio.

Pelo fato da excreção renal do magnésio
ser baixa, a depleção
do elemento causando
hipomagnesemia é rara. Quando ocorre
má absorção, o magnésio é retirado do
tecido ósseo para restaurar o valor sérico normal.

Já o zinco é um
nutriente essencial, presente na
dieta humana.
A ingestão diária de zinco é necessária
na prevenção de muitas doenças (WHO
1996). Na artrite reumatoide pode ter indicação de suplementação por possível
HIHLWRDQWLLQÁDPDWyULR

A hipomagnesemia é acompanhada
por hipoparatireoidismo, causando deficiência na liberação do paratormônio;
consequentemente, ocorre hipocalcemia
e a gravidade do problema pode acarretar osteomalacia. Fragilidade óssea foi
descrita em um paciente com deficiência de magnésio. Entretanto, não sabemos se a deficiência das vitaminas C
e K, e dos sais minerais de magnésio,
cobre e zinco influenciam no aparecimento da osteoporose.

A constante busca das reais utilidades das vitaminas e sais minerais numa
série de doenças é uma tendência da
medicina contemporânea. Pesquisas estão sendo estimuladas para provar como
o uso multidisciplinar destes agentes
farmacológicos pode corrigir estágios
agudos ou crônicos de depleção ou de
deficiência.

Um estudo clínico randomizado (1991),
envolvendo suplementação dietética
com magnésio, cobre e zinco, mostrou
leve evidência benéfica quando estes mi-

Nos próximos fascículos, este tema
será ampliado e aprofundado com base
em outros minerais que podem desempenhar variadas funções benéficas no
tratamento de doenças articulares.
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A Importância da Suplementação

A ação antioxidante que inibe
RSURFHVVRLQÀDPDWyULRDUWLFXODU
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Fórmula balanceada de minerais quelatos e
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reumatoide, osteoartrite,
e também para esportistas
e obesos2
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1 comprimido ao dia
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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.
Referências Bibliográficas: (1) Monografia do produto. (2) Bula do produto. (3) Ashmead HD, Graff D, Ashmead H. Intestinal Absorption of Metal Ions Chelates. Springfield: Charles C. Thomas. 1985.

Informações adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação.
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