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NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Expressão Gênica: poucos estímulos externos à
uma criança são mais importantes do que a

NUTRIÇÃO

Importância fisiológica da regulação nutricional
da expressão do gene:

“satisfazer as necessidades nutricionais de um
órgão; manejar estoque energético requerido por outros

órgãos; produção de hormônios essenciais ao meta-
bolismo corporal; interação direta com o ambiente extra

corporal através do tubo intestinal”

Sanderson, 2003

- Nutriente • •
Expressão do Gene

Genes que controlam os requerimentos individuais dos sistemas:

• Sobreviver depende da habilidade das células
• Extrair nutrientes e outras moléculas essenciais
• Sintetizar proteínas específicas

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Há 2 categorias de genes envolvidos:
os que expressam proteínas que transportam nutrientes
através da membrana celular;
os que expressam enzimas que metabolizam os nutrientes

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Genes que regulam os estoques de nutrientes:
energia no jejum, particularmente em relação à insulina.

Nutrientes que estimulam a secreção de hormônios.

Insulina: é secretada em resposta ao estímulo nutricional:
Nutrientes de estoque e,
Sinalizar aos tecidos que há substrato disponível para o cres-
cimento (proliferação, diferenciação e morte celular), com o
influxo de nutrientes.

IGF-I e IGFBPs.

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Efeitos do genes no epitélio intestinal:
• primeiro contato com o nutriente     relevância da regulação 
alimentar na expressão do gene do enterócito. 

Adaptação intestinal.
Influencia do leite materno.
Sinalização à partir do lúmen para o sistema imune da mucosa.

Polaridade do epitélio.

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Implicações clínicas e terapêuticas:
interações nutrientes / genes

Alimentação parenteral
Chron

ALIMENTOS # 
EXPRESSÃO GENICA
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NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Adaptação dos enterócitos ao ambiente alimentar:

- Absorção de sucrose
- Expressão do transportador da glicose
- Gordura alimentar
- Lipase gástrica
- Ácidos graxos livres

FUNÇÃO PLACENTÁRIA E NUTRIÇÃO FETAL

Liberação placentária de aminoácidos

Mecanismos moleculares do desenvolvimento da placenta

Fígado fetal e placenta

Função endócrina da placenta:
Progesterona / estrogenos (esteróides)

Gonadotrofinas corionicas / HLP-GH (polipeptídeos)
GnRH / CRH / Inibina, activina, foliculostatina / GHRH e SMS

Fatores de cescimento e citoquinas

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

LEITE MATERNO:
Células do TGI: primeira célula a ter contato com a alimento, 
que provavelmente Influencia o desenvolvimento destas células
(principalmente os genes que diferenciam os enterócitos).

Fatores de crescimento detectados no leite, como o fator de 
crescimento endotelial, IGF-I, participam hormonalmente da
atividade da vilosidade.

Lactoferrina.

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Hormônios e nutrientes interagem e influenciam o crescimento
em todos os níveis de organização biológica:

-Crescimento celular
-Crescimento dos tecidos

-Importância nos períodos críticos de crescimento tecidual:
(recuperação do crescimento em celíacos, hipotireoidismo,
corticoterapia).

-Ratos em jejum:  5 vezes a eficiência da energia usada para recu-
perar o peso,   a  termogenese;
Crianças em recuperação de desnutrição às vezes   o apetite
e ingesta calórica, sugerindo que a energia usada não é sufici-
ente.
ex: marasmáticos: 3-5 sem. para   peso, apesar de ingesta de
>130kcal/Kg/dia.

IGF-I e IGFBP3

PESO:

É uma progressiva e medida de razoável
acurácia do crescimento.
Uma perda > 10% do peso do nascimento
é esperada até o terceiro dia.

Ganho de peso esperado:
• 200 g/semana  (1 - 3 meses)
• 150 g/semana (4 – 6 meses)
• 100 g/semana (7 – 9 meses)
• 50-75 g/semana (10 -12 meses
• 2,5 Kg no segundo ano 

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO COMPOSIÇÃO CORPORAL E CRESCIMENTO

Durante o crescimento, a composição corporal muda.
Maturação química ocorre em diferentes estágios nos vários constituintes 

do TG.
Água declina na MNG, enquanto PTN, K e conteúdo mineral ósseo aumenta.

MG varia durante a vida por fatores nutricionais, hereditários e estilo de vida.

Peso corporal ISOLADAMENTE, 
não pode ser usado como uma
medida adequada da eficácia 

nutricional.
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COMPOSIÇÃO CORPORAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Massa gordurosa: lipídeos à partir do tecido adiposo e outros tecidos

Massa gordurosa livre: todos os resíduos químicos e tecidos
água / músculos / osso / tecido conectivo / órgãos internos

TCSC: inclui a gordura essencial
2 – 3% meninos e 6 – 8% nas meninas

COMPOSIÇÃO CORPORAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Porcentagem de gordura (standards) para a saúde

15% para meninos e 23 % para meninas

Composição Corporal:
• identificar riscos para a saúde 
• identificar risco de depósito intra-abdominal
• monitorar alteração da composição corporal
• acessar o efeito da dieta 
• estimar o peso corporal adequado
• formulação da dieta e exercícios
• monitorar crescimento, desenvolvimento e alterações
relacionadas à idade na composição corporal 

COMPOSIÇÃO CORPORAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Densidade de gordura livre em crianças é 1,084 mg/cc.

< proporção mineral: 5,2% vs 6,8%
> proporção de água: 76,6% vs 73,8%

A % de gordura livre na criança é sempre superestimada
usando modelo de 2 compartimentos.

COMPOSIÇÃO CORPORAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Modelos de Composição Corporal

Dividir a massa corporal em 2 ou mais compartimentos,usando
modelo elementar, químico e anatômico dos fluidos metabólicos.

Modelos químico e corporal total, são os mais usados.

COMPOSIÇÃO CORPORAL E CRESCIMENTO

Modelos: dividido em massa gorda (MG) e não gorda (MNG)

Lipideos
H20 / PTN / Glicogênio / Minerais

Medida de composição corporal: 
modelo de 2 compartimentos

Modelo de multi compartimentos / Nível Atômico / Nível Molecular
Nível Celular / Nível funcional / Nível Corporal Total

COMPOSIÇÃO CORPORAL E CRESCIMENTO

Modelo Básico
2- compartimentos

Gordura

Massa 
Magra  

Atômico Molecular Celular   Funcional

Na, K, Ca, N...

Carbono

Hidrogênio

Oxigênio

Mineral

Proteina

Gordura

Água

Gordura

Extra celular
Líquido

Extra celular 
Sólido

Massa celular

Outros

Sangue

Osso

Tecido
adiposo

Músculo
esquelético

Modelos Multi-Compartimentais

Puig M, 2003
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COMPOSIÇÃO CORPORAL E CRESCIMENTO

Atômico: H, C, N, Ca, Po4, Na, K, Cl,     O2, Mg, Sulfur

Molecular: peso corporal= gordura+PTNS totais+mineral
ósseo+tecido mole mineral+peso corporal total

Celular: células / fluido EC / sólidos EC / gordura

Funcional: tecidos, órgãos e sistemas (osso, gordura e
músculo: 75% peso corporal)
TC / RM / US:determinam volume total do TA,
músculo, fígado, rim, e baço;
DXA (dual-energy- x-ray absorptiometry)
estima gordura, osso e massa muscular

Corpo Total – antropometria, densitometria, bioimpedancia

COMPOSIÇÃO CORPORAL E CRESCIMENTO

Antropometria-
altura, peso, prega cutânea, circunferências, segmentos corporais. 

Medida de prega cutânea (PC)- melhor do que peso/altura
Pele humana mede 0,5 – 2mm de espessura, e a PC mediria o TCSC e o total de
gordura corporal (o local escolhido para a medida representaria o tamanho do 
deposito SC de gordura e a gordura corporal total.

TCSC 30 – 40% gordura corporal (variação regional e inter-individual, relação da
gordura subcutânea e interna não e linear – varia com a idade e peso.

r = .90 para meninos e .84 para meninas (se mostrou altamente correlato), se com-
parado a estimativa de gordura corporal total por outras técnicas).

COMPOSIÇÃO CORPORAL E CRESCIMENTO Requerimento Nutricional

A dieta de toda criança deve prover energia
adequada e nutrientes para:

• Crescimento
• Estoque de energia

• Manutenção corporal e reparo
• Atividades diárias

Dieta balanceada:
• Proteína  • Vitaminas e minerais

• CHO • Água
• Gordura e fibras

Leite Materno:

Proteína:
IgA e cistina

Gordura:
50% da energia total

Gordura varia durante a mamada
Presença da lipase

AG essenciais e poli-insaturados

CHO / Vitaminas / Minerais

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO Requerimento Nutricional

Idade Energia Kcal/Kg
peso corporal/dia

Neonatos

12 meses

3 anos

5 anos

18 anos

Adulto

115

95

95

88

43

34
DoH, 1991
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Requerimento Nutricional

Crianças de 1- 3 anos podem ter 
estomago pequeno e apetite variável.

Evitar dieta sem muita gordura e rica em fibras:
baixa densidade de energia

Crianças menores: 
variação no requerimento nutricional individual

Idade Energia Kcal/dia
(masc.)

Energia kcal/dia
(fem.)

1 ano

2 anos

3 anos

960

1190

1380

910

1130

1320

Média estimada requerimento de energia peso/50til

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Requerimento de macro nutrientes para a promoção
do crescimento:

-Gordura é a maior fonte de energia para crianças de 
todas as idades (> valor calórico, se comparado a 
PTN e CHO.

-Absorção de vit. lipossolúveis e fonte de 
AGL essenciais.

-CHO e PTN suprem energia, mas não suprem o orga-
nismo de AGL essenciais, levando ao retardo de cres-
cimento e desenvolvimento, deficiências visuais, 
neurológicas e na resposta imuno moduladora. 

Requerimento Nutricional

Proteína:
1,1 g Kg/dia: manutenção do crescimento

Cálcio:
350 mg/dia: saúde óssea

Vitamina D:
10µg/dia (400 UI)

Ferro:
6,9 g/dia

Zinco; Vitamina C (absorção de ferro)

METABOLISMO DOS CHO – LIPÍDEOS - PROTEINA

Proteina Carbohidrato Lipídeo

AA Glicose Ácido Graxo

Ciclo
Ácido Cítrico

ATP - ENERGIA

Acetil CoA

Energia Metabólica Estocada no Organismo

Reserva      Forma      Forma      % Energia Total     Maior Local    Capacidade    Papel

Metabólica    Circulante Estoque e Calorias Reserva Reserva

CHO Glicose Glicogenio 1% (1500 cal) Fígado, músculo Menos de 1 dia, primeira
Fonte de energia

GORDURA AGL TG 77% (143.000 cal) Tecido adiposo
Reservatório primário

de energia, fonte energética
durante o jejum

Proteína AA Ptns.
corporais 22% (41.000cal) Músculo

Reposição permanente,
fonte de glicose para
o cérebro durante o

jejum.
Última fonte de energia

PROTEINAS

Termo proposto por Mulder (1839) – proteios: o que vem em primeiro lugar

Polímeros de alto peso molecular

Proteína= cadeia peptídica de mais com 100 ou mais aa (monomeros);
abaixo disto: polipeptídeo, e até 10aa: oligopeptídeo

AA considerados essenciais: arginina, fenilalanina, isoleucina, lecina,
lisina, metionina, treonina, triptofano e valina.

A síntese de proteínas é maximizada quando há adequado
fornecimento energético de outras fontes (CHO e lipídeos) 
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PROTEINAS

Media do requerimento proteico = manutenção + acréscimo associado 
com crescimento x 100/eficiência da utilização

Vitamina B6 – influencia na qualidade da proteina

Requerimento de aminoácidos – N / Food and Nutrition Board

Reposição – sem dose resposta nos estudos em humanos 

MACRONUTRIENTE
CHO

A média estimada do requerimento alimentar de glicose,
depende do nível de utilização de glicose pelo cérebro.

A produção de glicose endógena em estado pós-absortivo
(2.8 – 3.6 g/kg/dia), e correlato com o tamanho estimado
do cérebro, do recém-nascido ao adulto (110 – 140 g/dia).

MACRONUTRIENTE
LIPIDEOS

Crescimento normal ocorre em crianças sob
dietas onde a gordura contribui com 25 a 30% 

das calorias, acompanhadas de proteínas de alta qualidade
e nutrientes essenciais.

Requerimento Nutricional

ZINCO-
Importante requerimento nutricional, reconhecido em
microorganismo (1869), plantas (1914) e mamíferos em 1934.

1970 – papel do Zn no metabolismo do acido nucleico, mitose

Oriente Médio - primeiros estudos em humanos (1960) –
Síndrome do Adolescente Nanico Nutricional

1990 –constatação do papel do Zn na maior morbi-mortalidade
de crianças em paises em desenvolvimento

Requerimento Nutricional

Aspectos Clínicos da Deficiência de Zinco –

Pode ser crônico.
Rashes skin (acro-orificial), diarréia,    VC, depressão

apetite , percepção do paladar, alopecia,

Lesões oculares fotofobia, 

Prematuridade, infecções, atraso puberal, impotência,

Etiologia – acrodermatite enteropatica, por bloqueio parcial
na absorção do ZN no intestino.

Mutação do transportador de Zn – Znt-4, cuja
expressão ocorre na glândula mamária (modelo
animal).

Requerimento Nutricional

Effect of supplemental zinc on the growth and serum zinc concentrations
of prepubertal children – a meta – analysis of randomized controlled trials.

Brown KH, 2002

Suplementação com zinco pode recuperar apetite
para refeições de sal.

Campos D, 2003
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Requerimento Nutricional

VITAMINAS: são nutrientes reguladores ou catalíticos

Dois grupos: 
• hidrossolúveis (tb. complexo B e flavonóides)
• lipossolúveis

Acumulam-se em grandes quantidades (exceção vit E).

Função biocatalítica: fundamental para a perfeita utili-
zação de CHO, proteínas e gorduras
(via anabólica e catabólica).

Requerimento Nutricional

VITAMINAS:
Atuam como co-fatores enzimáticos (complexo B).

Os co-fatores enzimáticos podem ser vitaminas ou íons metálicos.

Necessidades mínimas diárias:

Vitamina A: 2.500UI                            PABA: 10 mg
Vitamina D: 400 UI                              Vitamina C: 75 mg
Vitamina E: 10 mg                               Bioflavonóides: 150 mg
Vitamina K: ~70 mcg                           Biotina: 0,25 mg
Vitamina B1: 1.8 mg                            Ácido fólico:0,4 mg
Vitamina B2: 1,6 mg
Vitamina B3: 20 mg
Vitamina B5: 10 mg

Vitamina B6: 2 mg
Vitamina B12: 0,005 mg

DoH, 1991

NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO

Elementos Essenciais

Humanos: requerimento nutricional de ferro, iodeto, Zn, cobre,
selênio, molibdênio, manganês, cobalto (como B12) e fluoreto.

Metaloenzimas Mantem a conformação 
das proteínas

estrutural

Ferro: Hb; Zn: receptores dos hormônios esteróides;
Cromo: facilitador da atividade da insulina.

Requerimento Nutricional

CRIANÇAS VEGETARIANAS 

Parece promover crescimento adequado desde o recém-nascido.

Nas veganas ( sem produto animal qualquer) – ocorre o mesmo

Cota proteica adequada

Deficiência de vitamina B12

Alimentos geneticamente modificados

Dieta como determinante da resposta do medicamento

Dieta, genes e apoptose – prevenção do câncer

Terapia gênica – solução para doenças que
dependem da nutrição
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