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RESUMO 

DELAMBERT, CHL. Repercussões do estado nutricional do zinco em crianças e 
adolescentes com síndrome de Down. 2022. 51 f. Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2022. 

A Síndrome de Down (SD) é uma afecção cromossômica. Estudos têm buscado os 
mecanismos envolvidos na fisiopatologia de doenças associadas a SD, bem como os 
fatores contribuintes para o comprometimento do crescimento e desenvolvimento. 
Disfunções tireoideanas, bem como deficiência de micronutrientes, já foram 
evidenciados. O zinco é um dos micronutrientes envolvido nos processos de 
diferenciação celular, crescimento estatural, desenvolvimento neurológico e defesa 
imunológica, sendo que a sua deficiência pode levar à prejuízos em crianças com a 
SD. No Brasil não se conhece a real magnitude dessa deficiência na população em 
geral e mais especificamente entre os com a SD. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
estado nutricional do zinco em crianças e adolescentes com SD e suas repercussões 
sobre o crescimento e a função tireoideana, e verificar a resposta à suplementação 
deste micronutriente, propondo um protocolo de assistência à esta população. 
Método: Estudo clínico caso-controle e ensaio clínico, realizado em 2020 e 2021, em 
um serviço ambulatorial de Hospital Universitário, com uma amostra de conveniência. 
Grupo Caso: crianças e adolescentes com SD, com pareamento por sexo e idade com 
o grupo controle, sem a síndrome (1:1). Etapas do estudo: 1- Avaliação e classificação 
antropométrica, análises laboratoriais de TSH e T4 livre, dosagens de zinco 
eritrocitário e sérico, e de IGF-1, além de ingesta de zinco da dieta; 2- administração 
de sulfato de zinco heptahidratado durante 6 meses e reavaliação dos parâmetros 
iniciais. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa. Resultados: Foi 
realizado o pareamento de 42 pacientes, e iniciada a suplementação destas crianças. 
Foram significantes as diferenças entre os grupos em relação ao peso de nascimento 
(p=0,04), e quanto ao zinco eritrocitário (p<0,001), deficitário no grupo controle, apesar 
de a dieta de ambos os grupos não apresentar insuficiência no consumo deste 
micronutriente. A dosagem de IGF-1 foi normal em ambos os grupos. A disfunção 
tireoideana foi estatisticamente significante no grupo com a SD (p<0,001) e a relação 
estatura/idade foi majoritariamente adequada em ambos os grupos. A análise 
comparativa pré e pós suplementação foi concluída para 16 pacientes, sendo que 
apenas um apresentou zinco sérico abaixo do valor de referência após a 
suplementação, e seis (37,5%) pacientes tiveram um incremento maior ou igual a 0,5 
no z-score de estatura do momento da inclusão no estudo. Houve melhora no perfil 
tireoideano em 6,2% dos pacientes, com redução do TSH e implemento no T4 livre. 
Não foram significantes as variações de TSH, T4 livre, estatura, IGF-1, zinco sérico e 
eritrocitário. Considerações: Assim, em contraposição ao descrito na literatura, as 
crianças e adolescentes com a síndrome de Down apresentaram melhor adequação 
do estado nutricional do zinco, em relação ao grupo controle. A repercussão da 
suplementação de zinco observada, abre expectativas sobre alteração na 
estatura/idade dos que tem a SD. Os resultados ressaltam a relevância do seguimento 
regular em serviço de assistência à saúde com abordagem integral e multiprofissional, 
desde os primeiros meses de vida. 

 
Descritores: Síndrome de Down, Avaliação Nutricional, Deficiência de zinco, 

Crescimento, Hormônios tireóideos, Promoção em Saúde. 
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ABSTRACT 

Delambert, CHL. Repercussions of the nutritional status of zinc in children and 
adolescents with Down syndrome. 2022. 51 f. Dissertation (Master’s degree) - 
Botucatu: Faculty of Medicine of Botucatu-UNESP; 2022. 

 
Down Syndrome (DS) is a chromosomal disorder. Studies have sought the 
mechanisms involved in the pathophysiology of diseases associated with DS, as well 
as the factors that contribute to changes growth and development. Thyroid 
dysfunctions as well as micronutrient deficiencies have already been evidenced. Zinc 
is one of the micronutrients involved in the processes of cell differentiation, height 
growth, neurological development and immune defense, and its deficiency can lead to 
damage in children with DS. There are no studies in Brazil and the real magnitude of 
this deficiency is not known in the general population and more specifically among 
those with DS. The objective of this study was to evaluate the nutritional status of zinc 
in children and adolescents with DS and its effects on growth and thyroid function, and 
to verify the response to supplementation of this micronutrient, proposing an 
assistance protocol for this population. Method: A case-control clinical study and a 
clinical trial, accomplished in 2020 and 2021, in an outpatient service of a University 
Hospital, with a convenience sample. Case Group: children and adolescents with DS, 
paired by sex and age with the control group, without the syndrome (1:1). Study steps: 
1- Anthropometric assessment and classification, laboratory analysis of TSH and free 
T4, erythrocyte and serum zinc dosages, and IGF-1, in addition to assessment of 
dietary zinc intake; 2- administration of zinc sulfate heptahydrate for 6 months and 
reassessment of initial parameters. Study approved by the Research Ethics 
Committee. Results: Step 1 concluded, with pairing of 42 individuals, and the 
supplementation of these children started. Differences between groups were 
significant in relation to birth weight (p=0.04), and regarding the level of erythrocyte 
zinc (p<0.001), lower in the control group, despite the fact that the diet of both groups 
did not show insufficiency in the consumption of this micronutrient. The dosage of 
somatomedin C did not show insufficient results in any of the groups. Thyroid 
dysfunction was statistically significant in the DS group (p<0.001) and the height/age 
ratio was mostly adequate in both groups. The pre- and post-supplementation 
comparative analysis was completed for 16 patients, with only one having serum zinc 
below the reference value after supplementation, and six (37.5%) patients had an 
increase greater than or equal to 0.5 in stature z -score at the time of inclusion in the 
study. There was an improvement in the thyroid profile in 6.2% of the patients, with a 
reduction in TSH and implementation in free T4. The variations in TSH, free T4, height, 
IGF-1, serum zinc and erythrocytes were not significant. Considerations: In opposition 
to what is described in the literature, children and adolescents with Down syndrome 
presented better adequacy of the nutritional status of zinc than the control group. The 
repercussion of zinc supplementation observed opens expectations about changes in 
height/age of those with DS. The results highlight the relevance of regular follow-up in 
a health care service, with integral care and multidisciplinary team, from the first 
months of life. 

 
Keywords: Down Syndrome, Nutrition Assessment, Zinc Deficiency, Growth, Thyroid 
Hormones, Promotion of Health. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética presente na espécie 

humana desde a sua origem. É uma doença cromossômica caracterizada pela 

presença e expressão de três cópias do cromossomo 21. Sua primeira descrição como 

um quadro clínico com identidade própria ocorreu em 1866, pelo médico pediatra 

inglês John Langdon Down (MOREIRA, 2000). Em 1958, o francês Jérome Lejeune e 

a inglesa Pat Jacobs descobrem de maneira independente a origem cromossômica, 

passando a ser considerada uma síndrome genética, nomeando de Síndrome de 

Down ou Trissomia 21, em homenagem a John Down que iniciou o tema no meio 

científico (WEFFORT, 2017). 

A alteração cromossômica pode ocorrer de 3 formas: a Trissomia Simples, que 

ocorre durante a formação das células reprodutivas e depende da separação 

cromossômica na meiose, levando a um duplo cromossomo 21 nestas células. A 

Translocação decorre da transferência de um fragmento de cromossomo para outro. 

No caso da SD, essa translocação pode ocorrer entre os cromossomos 14 e 21, 21 e 

22. Já o Mosaico é quando o cromossomo 21 extra está presente em algumas, mas 

não em todas as células do indivíduo, que, desta forma, apresenta diferentes 

cariótipos – parte com 46 pares de cromossomos, parte com 47 pares, sendo um par 

do cromossomo 21 o adicional. A Trissomia Simples é a mais comum, ocorrendo entre 

90-95% dos casos; a Translocação, em taxas de 5-6%; e o Mosaicismo, entre 2 e 3% 

(MAZUREK, 2015). 

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, no 

mundo a incidência estimada da síndrome é de 1 em 1 mil nascidos vivos. A National 

Down Syndrome Society (NDSS) informa que aproximadamente um em cada 700 

bebês nos Estados Unidos nasce com síndrome de Down, cerca de 6.000 por ano. 

Não diferente, no Brasil, estima-se que a cada 700 nascimentos ocorre 1 caso de 

trissomia do 21, somando em torno de 300 mil pessoas com a síndrome. 

A suspeição diagnóstica da SD pode ser realizada antes do nascimento, no 

período gestacional, por exame de ultrassonografia, pela observação de alterações 

fenotípicas e de outras características típicas (WUO, 2007). Após o nascimento, o 

diagnóstico clínico da SD baseia-se no reconhecimento do fenótipo, caracterizado por: 
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braquicefalia, face plana e redonda, pregas palpebrais oblíquas para cima, prega 

epicântica, sinófre, base nasal plana, protusão lingual, retrognatia, palato alto, 

pavilhão auricular pequeno, orelhas de implantação baixa, cabelo fino e liso, pescoço 

curto com excesso de tecido adiposo no dorso, prega palmar única, clinodactilia do 5º 

metacarpo, braquidactilia, pé plano, afastamento entre o 1º e 2º pododáctilos, 

hipotonia, frouxidão ligamentar, diástase dos músculos retos abdominais e hérnia 

umbilical (MAZUREK, 2015) (BRASIL, 2012b). 

 
 

Figura 1 – Características fenotípicas da Síndrome de Down (face, mãos e pés) 

Fonte: SBP, 2020. 

 
 

 

No entanto, o diagnóstico laboratorial é realizado por meio do estudo do 

cariótipo, a representação do conjunto de cromossomos presentes no núcleo celular 

do indivíduo. Não obrigatório para o diagnóstico da SD, mas fundamental para orientar 

o aconselhamento genético da família, visto que é a única forma de determinar a forma 

casual ou herdada da síndrome (BRASIL, 2012b). 
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Figura 2 – Cariótipo feminino com Trissomia Simples (Livre) 47, XX + 21 

Fonte: BRASIL, 2012b; SBP, 2020. 

 
 
 

Figura 3 – Cariótipo masculino com trissomia por Translocação 46, XY t(14,21) 

(14q;21q) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BRASIL, 2012b; SBP, 2020. 

 
A criança com SD possui maior incidência de diversas condições de saúde que 

afetam a qualidade de vida, incluindo prematuridade, cardiopatias congênitas, 

malformações e distúrbios gastrintestinais, transtornos na função da tireóide, 

alterações na resposta imune, dentre outras (MUSTACCHI, 2007) (WEFFORT, 2017) 

(RIBEIRO, 2003). Segundo as diretrizes da Academia Americana de Pediatria e do 

Ministério da Saúde, também apresentam restrição no crescimento, tanto intraútero 

quanto pós-natal, e sobrepeso. 
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A expectativa de vida entre pessoas com SD tem aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas. Este fato relaciona-se ao desenvolvimento 

de pesquisas e ofertas de serviços, possibilitando um melhor acompanhamento e 

tratamento das comorbidades da síndrome, atuando também na prevenção das 

complicações (BERTAPELLI, 2017) (NISHIHARA, 2006). 

Estudos têm procurado esclarecer os mecanismos envolvidos na fisiopatologia 

de doenças associadas à síndrome, bem como os fatores contribuintes para o 

comprometimento do crescimento e desenvolvimento. Transtornos na função e 

metabolismo dos hormônios da tireóide já foram evidenciados, assim como deficiência 

de micronutrientes (MARQUES, 2006). 

Entre os distúrbios orgânicos, as alterações hormonais necessitam de 

constante investigação clínica, sendo os distúrbios da tireóide os mais frequentes. A 

dosagem de hormônio estimulante da tireóide (TSH) deve ser, portanto, protocolo em 

todos os serviços que atendem pessoas com SD. Os sinais clínicos de 

hipotireoidismo, em especial se tiverem início gradual, podem não ser identificados 

nos indivíduos com a síndrome, já que podem ser atribuídos a própria síndrome 

(NISHIHARA, 2006). 

As crianças e os adolescentes com SD apresentam diferentes padrões de 

crescimento quando comparadas a outras sem a síndrome. A baixa estatura é 

observada em 100% dos casos, com estatura média final até 20 cm menor em relação 

à população em geral. As causas são desconhecidas, e acredita-se que seja 

decorrente da interação genótipo-fenótipo durante o desenvolvimento embrionário, 

sendo agravada nos casos com comorbidades, como cardiopatia (encontrada em 50% 

com SD), com maior restrição de crescimento no primeiro ano de vida. A estatura 

destas crianças e adolescentes apresenta-se abaixo dos padrões de outras crianças 

em todas as fases do desenvolvimento (SBP, 2018). Sendo assim, para a avaliação 

desta população, utilizamos curvas de crescimento específicas considerando suas 

particularidades. 

Estudos apontam que a maioria dos quadros de sobrepeso e obesidade está 

relacionada com a diminuição da taxa metabólica basal, não apenas com a quantidade 

de caloria ingerida. Assim sendo, o manejo das crianças com SD deve combinar uma 



5 
 

dieta equilibrada sem restrições, aliada ao aumento de atividade física, com 

incremento no gasto energético total. Dietas restritivas podem acarretar menor aporte 

ainda de vitaminas e minerais, afetando o crescimento e o desenvolvimento das 

crianças (WEFFORT, 2017) (LOPES, 2008). 

O consumo de micronutrientes como vitaminas A e D, cálcio, zinco e selênio é 

baixo nesta população e deve ser garantido diariamente. O déficit de sua ingestão 

contribui para alterações na resposta imunológica, pele seca, desenvolvimento 

incorreto da dentição, reduzida densidade óssea e dificuldades no combate ao 

estresse oxidativo característico e responsável pelo envelhecimento celular acelerado 

(WEFFORT, 2017). 

Tendo em vista que a Síndrome de Down já apresenta alteração nas funções 

do sistema imune, endócrino, entre outros, muitas vezes com dificuldades alimentares 

(alterações anatômico-estruturais, hipotonia, seletividade alimentar, constipação), 

podemos considerar esta população como de risco para a deficiência de zinco. 

Micronutrientes executam funções complexas para preservar o equilíbrio 

metabólico, ferro, zinco, cobre e selênio atuam como coenzimas, enquanto as 

vitaminas A, C e E agem contra os radicias livres. A deficiência ou sobrecarga pode 

contribuir para lesão celular (SAGHAZADEH, 2017). 

O zinco é um componente essencial para mais de 200 enzimas, participando 

da síntese e degradação de carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucleicos, 

importante também no metabolismo de outros micronutrientes. Dentre as funções 

desempenhadas pelo zinco, destaca-se a sua participação nos processos de 

diferenciação celular, crescimento estatural, desenvolvimento neurológico e defesa 

imunológica, além de ter papel na transcrição dos polinucleotídeos e no processo de 

expressão gênica (MARQUES, 2006) (PEDRAZA, 2015). 

É largamente distribuído pelo organismo, tendo sua menor porção encontrada 

no sangue (KAMBE, 2015). A única fonte é através da alimentação, e a recomendação 

diária de consumo varia de acordo com a idade e condição de saúde. 
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Quadro 1 – Necessidades médias diárias estimadas de zinco. 

 
Faixa etária Zinco (mg/d) 

0 a 12 meses 2,5 

1 a 3 anos 2,5 

4 a 8 anos 4,0 

HOMENS – 9 a 13 anos 7,0 

14 a 18 anos 8,5 

MULHERES – 9 a 13 anos 7,0 

14 a 18 anos 7,3 

Fonte: Institute of Medicine, 2000. 

 
 
 

Dos alimentos fontes de zinco, as carnes (de vaca, aves e peixes), leite e 

derivados, podem fornecer cerca de 80% do total da dieta (CIAMPO, 2014); outras 

fontes são ostras, camarão, gérmen de trigo, grãos integrais, castanhas, cereais, 

legumes e tubérculos. 

Figura 4 – O zinco no organismo humano. 

Fonte: BESERRA, 2018. 
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Sabemos que a absorção de zinco pode ocorrer por difusão ou por 

transportadores, sendo o jejuno o local de maior captação deste mineral. Temos 

fatores que podem prejudicar este processo, como a presença de fitatos, oxalatos, 

taninos e polifenóis, assim como os facilitadores, dentre eles a presença da cisteína e 

histidina, fosfatos, ácidos orgânicos e proteína (PEREIRA, 2009). 

O zinco apresenta papel importante no sistema endócrino, assim como em 

outros sistemas do organismo: participa, por exemplo, como cofator da enzima 

deiodinidase tipo II, na conversão periférica de Tiroxina (T4) em Triiodotironina (T3), 

estando essa reação diminuída, contribui para a manifestação de distúrbios, como 

hipotireoidismo subclínico (MARQUES, 2006). Além disso, sua atuação é necessária 

no hipotálamo e na hipófise para a síntese do TRH e TSH, respectivamente 

(BESERRA, 2018). 

Figura 5 - O zinco e os hormômios tireoideanos. 

Fonte: BESERRA, 2018. 

 
 
 

A deficiência de zinco está relacionada ao aumento da morbidade e gravidade 

de infecções, déficit de crescimento, alterações fisiológicas (anorexia, hipogonadismo, 

diminuição do paladar, dermatites, dano oxidativos) e comprometimento da 

capacidade cognitiva (PEDRAZA, 2015). 

Compreendendo que o zinco pode contribuir, positiva ou negativamente, em 

diversas funções e sistemas dos indivíduos, é importante que se tenha meios de 

avaliar o status deste micronutriente no organismo. 
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Existem algumas formas de se avaliar o estado nutricional do zinco no 

organismo, sendo a dosagem sérica o indicador bioquímico mais utilizado. Apesar 

disso, estudos recomendam que este parâmetro não seja avaliado isoladamente, 

sugerindo três indicadores para melhor estimar o risco de deficiência de zinco: I) 

Indicador laboratorial (zinco sérico e eritrocitário); II) Indicador dietético (ingestão de 

zinco); e III) Indicador funcional (podem ser: sinais clínicos, baixa estatura, prevalência 

de infecções, resposta hormonal) (WIERINGA, 2015) (PEDRAZA, 2015) (CRUZ, 

2011). 

Os sinais clínicos sugestivos de deficiência de zinco não são específicos para 

este mineral, podendo ser decorrentes de outras causas. Além disso, apesar de a 

dosagem laboratorial de zinco plasmático já dispor de valores de referência bem 

estabelecidos, este parâmetro pode apresentar rápida variação decorrente de 

estresse, infecção, alimentação, catabolismo, hormônios. Já o zinco eritrocitário, 

devido a meia vida do eritrócito ser de 120 dias, retrata um período mais longo, 

portanto mais fidedigno (FERRO, 2010). 

Diante disto, conhecer e acompanhar adequadamente o estado nutricional de 

crianças e adolescentes com síndrome de Down permite prevenir e identificar 

problemas gerais de saúde (BERTAPELLI, 2017). Objetivando uma vida saudável, a 

avaliação do estado nutricional com manejo adequado dos pontos que podem 

comprometê-lo, como a necessidade de alguma suplementação bem como a resposta 

à mesma, é muito importante. Porém, os estudos nesta população são escassos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados da presente pesquisa puderam contribuir com o conhecimento 

científico a respeito do estado nutricional do zinco, e sobre uma das repercussões 

previstas quando da suplementação do zinco oral, visto que são escassas e não temos 

pesquisas atuais que versam sobre este assunto. 

Diante dos resultados encontrados, concluímos que o uso de suplementação 

com sulfato de zinco pode contribuir para um incremento na relação Estatura/Idade 

final das crianças com síndrome de Down. 

O adequado seguimento realizado pelos participantes com a síndrome de 

Down, no serviço de Pediatria Genética do HC- FMB, pode ser um fator contribuinte 

para o adequado estado nutricional do zinco, incluindo o zinco eritrocitário, diante de 

uma orientação nutricional adequada a estes pacientes desde o início de seu 

seguimento, nos primeiros meses de vida. 

A completude do estudo, quer seja na inclusão do “n” total previsto, como da 

análise após o tempo da suplementação com o zinco oral puderam trazer outros 

resultados e aprimorar esta discussão, e o apoio para protocolos de assistência à esta 

população de crianças e adolescentes com a síndrome de Down, visando melhorar o 

seu crescimento e desenvolvimento, bem como a sua qualidade de vida e 

longevidade. 
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