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Cálcio
•

Um indivíduo adulto possui 1000 g de cálcio,
99% localizado na matriz óssea e apenas
1% no meio extracelular e citosol.

•
•
•
•

Homeostase do cálcio
Fisiologia da homestase do cálcio perinatal.
Distúrbios do metabolismo do cálcio
neonatal.
Prematuridade.
Diagnóstico.
Tratamento.

Cálcio extracelular
Frações do cálcio
10%
Citrato e
fosfatos
40%
Lig. proteínas

Cálcio extracelular
•
•

É a fonte de todo o cálcio intracelular.
Rigidamente controlado sofrendo pequenas
variações (8,5 a 10 mg/dl).

•

Sofre variação de
acordo com pH
(acidose ⇑ fração livre)
e a concentração de
albumina sérica.

50%
Livre

Papel do cálcio extracelular
• Fundamental importância para a manutenção
e controle de inúmeros eventos bioquímicos:
• Cofator no processo de coagulação;
• Estabilidade da membrana plasmática;
• Permeabilidade da membrana a sódio
• ⇓ Ca++ ⇑ permeabilidade a sódio e aumenta
excitabilidade.
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Papel do cálcio intracelular

Papel do cálcio intracelular

• Um dos mais importantes mensageiros
secundários intracelular.
• É mantido a uma concentração 10.000 x
menor do que o cálcio extracelular.
• Sofre grandes variações através da abertura
de canais de cálcio.

• Envolvido em contração muscular, secreção
de neurotransmissores, hormônios e
ativação de diversas vias de transmissão de
sinal intracelular.

Fisiologia da homeostase do
cálcio perinatal

Homeostase do cálcio

•

O feto é totalmente dependente do cálcio,
e fósforo materno.

•

Ao nascimento cálcio total e ionizado
caem progressivamente até 2º dia
retornando ao normal entre 5-10º dia.

•

PTH aumenta nas primeiras 48 horas em
resposta à hipocalcemia com conseqüente
aumento de 1,25-dihidroxivitamina D.

N Engl. J Med. (1995) 333:235

Distúrbios do metabolismo do
cálcio neonatal
•

Causas maternas.

•

Causas fetais.
•

Hipercalcemias.

•

Hipocalcemias.

Hipercalcemia neonatal
•

•

Causas maternas:
•

Hipocalcemia (hipoparatireoidismo).

•

Excesso de vitamina D.

Associada a síndromes genéticas:
•

Williams, Hipercalcemia hipocalciúrica familiar e
Hiperparatireoidismo neonatal grave (mutação no
gene receptor sensor de cálcio).
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Hipercalcemia neonatal
•

Manifestação clínica inespecífica:
•

Baixo ganho pondero estatural,

•

irritabilidade,

•

sucção débil,

•

hipotonia,

•

refluxo gastroesofágico.

Hipocalcemia neonatal
•

Tardia: 5 - 10º dia de vida:
•

hipovitaminose D e hiperparatireoidismo
maternos.

•

excesso de fosfato na dieta.

•

enemas de fosfato.

•

hipomagnesemia.

•

Insuficiência renal aguda/crônica.

Hipocalcemia neonatal
•

Hipocalcemia muito tardia:
•

presente em prematuros entre 2-4 meses de
vida, associado a hipomineralização e dieta
pobre em minerais e vitaminas.

Hipocalcemia neonatal
•

Precoce: primeiros 3-4 dias de vida:
•

causas maternas: mães diabéticas, preeclampia, sofrimento fetal agudo. Multifatorial.

•

causas fetais: prematuridade, baixo peso.
Relacionado a imaturidade paratireóide
disfunção transitória.

Hipocalcemia neonatal
•

Hipocalcemia permanente:
•

hipoparatireoidismo: malformação(síndrome
de DiGeorge, síndrome 22q), hipofunção
(hipocalcemia autossômica dominante),
destruição (cirurgia, infiltração).

Hipocalcemia neonatal
•

Maniestação clínica:
•

Tetania, convulsão, espasmos carpopedal
entre 4-28 º dias de vida.
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Fatores de risco para osteopenia
da prematuridade

Prematuridade
•

•

•

Após 25 semana incorporação de 80% do
cálcio (92 a 119 mg/Ca/kg/dia).

Fatores pós-natais:

•

Conteúdo mineral total tem relação positiva
com idade gestacional, comprimento e peso.
Prematuridade resulta em redução do conteúdo
mineral total ósseo: entre 27 e 42 semanas
gestacionais aumenta ~550% do conteúdo
mineral ósseo.

Fatores de risco para osteopenia
da prematuridade
•

Fatores intra-uterinos:
•

Deficiência materna de cálcio e vitamina D.

•

Hipoparatireoidismo ou hiperparatireoidismo
materno.

•

Tratamento materno prolongado com
magnésio ou fosfato.

Processo de formação óssea
Deposição de
matriz óssea
não mineralizada
recém formada

Baixo peso

•

Uso de nutrição parenteral

•

Uso de diuréticos e anfotericina.

•

Baixa oferta de cálcio e/ou fósforo.

•

Tempo prolongado de ventilação mecânica e
sedação resultando em imobilidade.

•

Outras co-morbidades.

•

Relação entre concentração de vitamina D
materna e metabolismo neonatal de cálcio:
hipovitaminose D materna predispõe a risco
de hipocalcemia na criança.

•

Suplementação materna de cálcio em
mulheres desnutridas no último trimestre
resultaram em neonatos com maior DMO.

Osteopenia
•

Desordem do processo
da deposição da matriz
óssea:
•

Osso mineralizado

Prematuridade

•

Estado nutricional materno e
crescimento

•

1- Deposição
de osteóide

•

Insuficiente
Aumento de reabsorção
da matriz orgânica
óssea.

•

Resulta na redução da
quantidade de tecido
ósseo, com redução da
espessura ou número
de trabéculas e ou
redução da espessura
do osso cortical.

2- Mineralização
Rauch & Schoenau, Arch dis child, 2002; 86:82-85
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Osteomalácia
•

Desordem do processo
de mineralização, da
incorporação mineral
(Ca++, P) na matriz
óssea orgânica
(osteóide).

Raquitismo
•

Resulta no acúmulo de
matriz óssea não
mineralizada, pois o
osteoblasto continua a
sua síntese e
deposição.

•

Desordem do processo
de mineralização, da
incorporação mineral
(Ca++, P) na matriz
óssea orgânica
(osteóide) da
cartilagem de
crescimento.

•

Resulta em alterações
morfológicas na
cartilagem de
crescimento:
•

•

Bordas irregulares entre
cartilagem de
crescimento e metáfise;
Alargamento da placa
epifiseal.

Distúrbios ósseo metabólicos

RN MMB
IG: 30 sem
P: 680 g

Conteúdo mineral ósseo
Densidade mineral óssea
Densidade física

Rauch & Schoenau, Arch dis child, 2002; 86:82-85

Diagnóstico de osteopenia
•

Dual-energy X-ray absorptimetry (DEXA).

•

Hipofosfatemia e hipofosfatúria:
•

•

•

em crianças em uso de leite materno, fosfato
sérico abaixo de 3,7 mg/dL.
em crianças em uso de fórmulas, fosfato sérico
abaixo de 5,5 mg/dL.

Fosfatase alcalina geralmente acima dos
valores normais para a idade.

Roteiro diagnóstico
•

Triar todo RN de risco com 15 dias de vida
colhendo cálcio, fósforo séricos e fosfatase
alcalina.
•

Se dentro dos valores normais repetir a cada 15
dias até completar 40 semanas.

•

Se alterada completar investigação com calciúria,
creatinina sérica, creatinina urinária, fósforo sérico
e urinário e DEXA.

•

Após 15 dias de tratamento repetir exames.
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Profilaxia
•
•

•

Reposição endovenosa precoce de cálcio e
fosfato.
Leite materno: baixa concentração de vit D e
fósforo. Prematuros em uso de leite materno:
suplementação de cálcio (200 mg/kg/dia) e
fosfato (120 mg/kg/dia) para.
Prematuros em uso de fórmulas:
suplementação de cálcio e vitamina D
(400U/dia).

Crescimento e nutrição após alta
•
•

Tentativa de melhorar o crescimento e
densidade óssea no primeiro ano de vida.
Várias estratégias:
•
•

Manutenção de fórmulas para prematuros até
termo ou leite materno com suplemento.
Fórmulas isocalóricas enriquecidas de minerais
e vitaminas.

Programming
•

RN de termo em leite materno por mais de 3
meses apresentaram densidade mineral
óssea aos 8 anos de idade maior do que as
que não foram amamentadas. Jones et al, Osteoporos
Int (2000) 11:146-152.

•

Suplementação de prematuros com leite
materno nas primeiras 4 semanas de vida
melhorou a mineralização óssea aos 5 anos.

Tratamento
•

Objetivo da suplementação de minerais é
alcançar incorporação tecidual comparável ao
que ocorre in útero e conseqüente massa
óssea normal.

Crescimento e nutrição após alta
•

Crescimento esquelético é programado
durante a vida intrauterina e pós-natal
precoce.

•

Exposição a leite materno parece alterar a
programação das células ósseas.

Prognóstico
•

Avaliação da densidade mineral óssea em
meninas 7-9 anos nascidas prematuras
mostrou maior ingesta de cálcio e menor
densidade mineral óssea em cabeça de
femur, metáfise rádio e DMO semelhante ao
grupo controle em diáfise radio e femur. Zamora
et al, Bone (2001) 29:424-427.

Bishop et al, Acta Paediatr (1996) 85:230-6.
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Conclusão
•

Prematuridade está associada a menor
conteúdo de massa óssea.

•

Importante a profilaxia com
suplementação precoce de cálcio,
fósforo e vitamina D em prematuros.
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