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ABSTRACT

YBARRA, L. M.; COSTA, N. M. B.; FERREIRA, C.L.L.F . Calcium and ir on
interaction: a review. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr .= J. Brazilian Soc.
Food Nutr., São Paulo, SP. v.22, p. 85-107, dez., 2001.

The study of the delicate balance among minerals has become of great
interest due to the increased supply of fortified food, especially those with
calcium and iron.  Most of the animal studies indicate a negative interaction,
but human studies are controversial and inconclusive. Single meal
experiments indicate the possibility of interaction, but when time and
population are related, this reduction is not likely to have clinical influence,
especially when healthy people with adequate food intake are involved.
Mechanisms(not totally clarified) were used, including luminal interaction
(formation of poor absorbed complexes) and cellular effects (alteration of
the border membrane on brush), inhibition of iron release from enterocite
and/or mobilferrin competition).
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RESUMORESUMEN

O estudo do delicado balanço entre os
minerais torna-se cada vez mais importante di-
ante do aumento da oferta de alimentos fortifi-
cados, especialmente com cálcio e ferro. Os es-
tudos realizados com animais indicam, na sua
maioria, uma interação negativa, mas os estu-
dos com humanos são controversos e não con-
clusivos. Experimentos pontuais (com refeições
únicas) indicam esta interação. Mas quando se
relacionam tempo e grandes populações esta di-
minuição pode não ter influência clínica, em se
tratando de pessoas sadias e com alimentação
adequada, provavelmente devido a respostas fi-
siológicas adaptativas ao longo do tempo. Os
mecanismos envolvidos ainda não foram total-
mente esclarecidos, mas incluiriam interação em
nível luminal (formação de compostos  pouco
absorvíveis) e efeitos em nível celular (alteração
de borda em escova da membrana, inibição na
saída do ferro do enterócito e/ou competição pela
mobilferrina).

Palavras-chave: Cálcio, ferro,
interação; minerais; biodisponibilidade

El estudio del delicado  balance mineral
es cada vez más importante debido al aumento
de oferta de alimentos fortificados, principalmen-
te con calcio y hierro. La mayoria de los estudios
realizados con animales indican una
interacción negativa, pero los estudios en hu-
manos son controvertidos y no conclusivos. Ex-
perimentos con una ingestión aislada indican
que hay interacción negativa, pero cuando se
relacionan tiempo y grandes poblaciones, esta
interferencia puede carecer de importancia clí-
nica, especialmente si se trata de personas
saludables y con alimentación adecuada,
probablemente debido a adaptaciones fisiológi-
cas que ocurren a lo largo del tiempo.  No se
establecieron todavía todos los mecanismos
involucrados, pero éstos incluyen interacción a
nivel luminal ( con formación de compuestos de
baja absorción) y efectos a nivel celular
(alteración del borde de la membrana del
enterócito, inhibición de la salida del hierro ce-
lular y/o competición por la mobilferrina).

Palabras clave: calcio, hierro,
interacción; minerales; biodisponibilidad
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INTRODUÇÃO

As deficiências de ferro e de cálcio estão associadas com problemas de saúde públi-

ca, sendo prevalentes nos países em vias de desenvolvimento e atingindo principalmente

crianças, gestantes, nutrizes e idosos. Países desenvolvidos diminuíram a incidência dessas

deficiências por meio da fortificação de alimentos básicos, prática que está se tornando

cada vez mais comum em países em desenvolvimento (FREIRE, 1997;  SCHULTINK e

DILLON,  1998), como o Brasil, onde a incorporação de ferro às farinhas de trigo e milho

(BRASIL, 2000), encontram-se em fase de regulamentação (ANVISA, 2001).

O aumento na oferta de alimentos fortificados deve-se não apenas à ação governa-

mental, mas também à iniciativa de indústrias que, a cada dia, lançam novos produtos no

mercado, utilizando como estratégia de marketing o fato destes serem adicionados de mais

vitaminas e/ou minerais. Um exemplo claro são leite e derivados: excelentes como fonte

de cálcio, mas com pouquíssimo ferro. Esses produtos vêm sendo utilizados como veículos

para fortificação com ferro devido principalmente aos potenciais consumidores (crianças e

idosos). No entanto, as implicações nutricionais, decorrentes principalmente do delicado

equilíbrio existente entre os diversos minerais não foram totalmente definidas e o aumento

de um mineral em uma formulação pode vir a inibir ou estimular a absorção de outros

nutrientes. No caso de cálcio e ferro, a interação é controversa e esta revisão tem como

objetivo discuti-la, verificando os possíveis mecanismos e seus efeitos fisiológicos.

FERRO

O ferro é constituinte de muitas enzimas essenciais como citocromo C, catalase,

enzimas do ciclo de Krebs, além de estar envolvido no transporte de gases ao fazer parte

da hemoglobina e mioglobina (FAIRBANKS, 1994; BEARD et al, 1996), sendo um mineral

essencial para o metabolismo oxidativo, crescimento celular, síntese protéica e de

neurotransmissores. A deficiência de ferro, que leva à anemia ferropriva, é mais comum

em crianças, adolescentes e mulheres grávidas, particularmente nos países em vias de

desenvolvimento. Pode ter efeitos adversos no desenvolvimento psicomotor e mental de

crianças. Em gestantes pode levar ao nascimento de bebês com baixo peso, bebês pre-

maturos, além de poder provocar perdas fetais. Em adultos leva a uma diminuição da

capacidade de trabalho e diminuição da resistência a infeções (LOZOFF et al, 1991;

PREZIOSI et al, 1997).

O excesso de ferro está mais relacionado com suplementação medicamentosa ou

doenças genéticas como hemossiderose/ siderose africana (Bantu) ou hemocromatose (de-

feito no gene HFE), e pode levar à cirrose hepática, cardiopatias e diabetes (HALLIDAY,

1998). Estudos recentes demonstraram que o produto de HFE pode se ligar aos receptores

de transferrina, o que influencia o controle homeostático da absorção intestinal de ferro

(WOOD e HAN, 1998).
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Outro risco associado ao excesso de ferro é o aparecimento de câncer de cólon

(carcinoma distal). O ferro intraluminal está sendo avaliado como fator cancerígeno, já que

pode estimular a proliferação celular através da participação na reação de Fenton (forma-

ção de radicais hidroxila) e produção de peróxido de hidrogênio o que levaria a um estresse

oxidativo, cuja resposta seria aceleração do processo de divisão celular para reparar o

aumento das perdas das células da superfície luminal. O aumento de radicais hidroxila

também  pode promover a transformação de pró-carcinogênicos em carcinogênicos no

lúmem intestinal  (LUND et al., 1998).

Como o organismo não possui um mecanismo adequado de excreção de ferro, o

metabolismo é controlado em nível de absorção, que ocorre primariamente no duodeno

(FAIRBANKS, 1994). Alguns autores (VONK et al., 1988; EBIHARA et al., 1994; EBIHARA e

OKANO, 1995) indicam o ceco como sítio importante de absorção de ferro inorgânico, que

poderia ser aumentada pela fermentação de lactose e diminuição do pH. A eficiência na

absorção é aumentada nos casos de deficiência de ferro, hemólise aguda, aumento de

eritropoiese – seja devido a hemorragia ou hemólise - e hipóxia (BEARD et al., 1996) e

reduzida quando a eritropoiese for deprimida. Perdas podem ser observadas em descamação

celular e quando há perdas sangüíneas como na menstruação ou em hemorragias.

O ferro pode ser ingerido nas formas heme (carnes) e não-heme. O primeiro mostra-

se menos influenciado por fatores dietéticos, embora a sua absorção seja aparentemente

aumentada por proteínas musculares e diminuída por cálcio, enquanto o segundo sofre

ampla influência dos componentes da dieta, sendo mais facilmente absorvido na presença

de ácido ascórbico, ácidos orgânicos ou proteínas musculares e inibido por compostos

fenólicos, ácido fítico, cálcio e certas proteínas (FAIRWEATHER-TAIT e HURRELL, 1996;

BEARD et al., 1996; LYNCH, 1997). O balanço entre estes fatores determina a

biodisponibilidade do ferro. Outros fatores intraluminais como a quantidade de ferro, se-

creções gástricas e entéricas, estado das células entéricas (SANTOS et al., 1997) e trânsito

intestinal (VONK et al., 1988) também influenciam a absorção.

 A absorção ocorre por transporte transcelular (mais importante) ou paracelular. O

ferro-heme é absorvido pelo enterócito como ferro-porfirina. O ferro não-heme existe

primariamente na forma de complexos férricos, quebrados durante a digestão, o que

permite a sua redução parcial por ação de ferrirredutase (CANONNE-HERGAUX et al.,

1999). Esta redução é facilitada por fatores endógenos como ácido clorídrico, secreções

gástricas e constituintes da dieta como ácido ascórbico (DALLMAN et al., 1980). O ferro

liga-se a glicoproteínas (gastroferrina no estômago ou mucina no intestino), permane-

cendo solúvel e disponível para a absorção no pH alcalino do duodeno (CONRAD e

UMBREIT, 1993; POWELL et al., 1999). A absorção do ferro ocorre em três etapas: passa-

gem pela membrana apical do enterócito, transporte pelo citosol e liberação na circula-

ção através da membrana basolateral.

A transposição da membrana apical é um processo dependente de energia e de

carreadores. Observaram CONRAD e UMBREIT (1993) a presença de integrina, que seria um
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importante mediador na absorção, em microvilosidades de duodeno de ratos. A identificação

de uma proteína semelhante à transferrina (melanotransferrina) ligada à superfície celular foi

descrita em células de fetos de suínos embora sua ação em mamíferos adultos ainda não tenha

sido demonstrada (POWELL et al., 1999). Também foi demonstrada a existência de uma enzima

com atividade ferrorredutase na superfície mucosa, cuja única função seria a redução de Fe+3

em Fe+2, permitindo a entrada deste íon na célula (POWELL et al., 1999). A passagem do íon

através do citosol ocorreria com a atuação de chaperonas e da enzima mobilferrina que, embo-

ra tenha maior afinidade pelo ferro, também pode ligar-se a outros íons divalentes como cálcio,

cobre, zinco e chumbo. A membrana basolateral possui oxidases cobre-dependentes como

glicosilfosfatidilinositol ancorada em ceruloplasmina (WOOD e HAN, 1998), necessárias para a

oxidação do ferro e receptores de transferrina (BEARD et al., 1996). O ferro é transportado no

sangue sob a forma oxidada, ligada à transferrina.

Nos últimos anos novas descobertas foram feitas com relação à regulação da absorção de

ferro. Determinou-se a existência de FET4, uma proteína transportadora de membrana com

baixa afinidade pelo ferro e que também transporta outros minerais (cobalto, cádmio e níquel),

além da ação dos genes HFE (hemocromatose) e DCT1, que codifica a proteína Nramp-2 (“Na-

tural resistance associated macrophage protein 2”), um transportador de cátions bivalentes (fer-

ro, zinco, manganês, cobalto, cádmio, cobre, níquel e chumbo) (WOOD e HAN, 1998). A

proteína Nramp-2 apresenta várias características estruturais de canais iônicos e transportado-

ras, o que a habilitaria como uma possível mediadora na absorção de ferro entérico. A exposi-

ção de animais a dietas deficientes de ferro levou a um grande aumento no nível (50 a 100

vezes) desta proteína no duodeno proximal de ratos (CANONNE-HERGAUX et al., 1999). Nes-

tes animais o aumento de Nramp-2 foi detectado principalmente na metade luminal das

vilosidades e restritos aos enterócitos, e com maior intensidade na superfície luminal dos mes-

mos, associado à borda em escova. Nenhum Nramp-2 foi encontrado em outras células ou

estruturas da porção central interna da vilosidade (lâmina própria). Os autores concluíram que

sob condições que levam à deficiência de ferro, ocorre uma expressão abundante de Nramp-2

na borda em escova dos enterócitos do duodeno.

O metabolismo de ferro também é regulado por proteínas citoplasmáticas específicas

(IRP-1 e IRP-2), que atuam sobre a síntese de ferritina e transferrina e têm sua síntese regulada

por um mecanismo “feedback” negativo dependente das concentrações de ferro orgânico

(KÜHN, 1998; EISENSTEIN e BLEMINGS, 1998). Estes estudaram a resposta destas proteínas à

deficiência dietética de ferro e subseqüente reversão do estado nutricional de ferro. Os resulta-

dos indicaram que enquanto as criptas duodenais respondiam fortemente ao ferro sérico, as

células da vilosidade apresentaram pouca ou nenhuma resposta. As IRP presentes nas células

da lâmina são afetadas rapidamente pelo ferro dietético, indicando que este ferro penetra nas

células e inativa as IRP.

Apesar do grande número de trabalhos realizados no intuito de melhor conhecer o meta-

bolismo de ferro, tanto em humanos quanto em animais, a maior parte dos mecanismos envolvi-

dos com metabolismo, especialmente com absorção deste mineral, continuam  desconhecidos.
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CÁLCIO

Além de ser um dos minerais mais importantes na manutenção da vida, o cálcio tam-

bém é o mais abundante no corpo humano. O cálcio é constituinte estrutural de ossos e

dentes e exerce o papel de regulação de funções críticas como impulsos nervosos, contração

muscular,  função microtubular, mitose celular e motilidade celular (ALLEN e WOOD, 1994).

A regulação dos níveis plasmáticos é alcançado por meio de um complexo sistema fisio-

lógico (Figura 1) que inclui a interação de hormônios calcicotrópicos como paratormônio (PTH)

e dihidrocolecalciferol (vitamina D3) e calcitonina, que atuam em receptores específicos nos

rins, ossos e intestino e mantêm o equilíbrio entre as três formas de cálcio (ligado à proteínas,

complexado com citrato, fosfato ou bicarbonato e íons livres). A secreção destes hormônios é

governada parcial ou totalmente pelas concentrações plasmáticas de cálcio ionizado, em um

sistema de “feedback” negativo. Quando existe uma diminuição da concentração, ocorre a

secreção de paratormônio, que mobiliza o cálcio dos ossos e aumenta sua reabsorção renal,

além de promover a ativação de vitamina D em calcitriol que por sua vez atua não apenas na

reabsorção renal e retirada de cálcio dos ossos, mas também aumenta a absorção intestinal,

pela via ativa. Um aumento da concentração plasmática de íons de cálcio estimula a secreção

de calcitonina, que favorece o depósito de cálcio nos ossos e aumenta a excreção renal

(CASHMAN e FLYNN, 1999).
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Figura 1  Metabolismo de cálcio

Legenda:
BE (Borda em escova);
Ca

9K
(Calbindina 9K);

PTH (Paratormônio);
DP (Difusão paracelular).

Principal  via de absorção
Existe absorção mas em
pequena escala
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Do total de cálcio ingerido na dieta, somente uma fração é absorvida (25 a 35%). A

eficiência da absorção diminui com o aumento da quantidade ingerida e, de uma forma

geral, torna-se melhor estando o cálcio na forma iônica solúvel. O suco gástrico tem um

papel solubilizante muito importante. Enquanto alguns componentes de alimentos podem

exercer efeito sinérgico, como lactose e fosfopeptídeos da caseína, outros podem formar

complexos insolúveis com o cálcio como o ácido oxálico e o ácido fítico. O menor tempo

de permanência do alimento ingerido no trato gastrointestinal, danos na mucosa intestinal,

a deficiência de vitamina D ou de cobre, diminuem a absorção. A acidez estomacal promo-

ve um aumento da solubilidade do cálcio proveniente da dieta. A maior parte do cálcio

(80%) é absorvida no intestino na forma passiva e 20% sob a ação de facilitadores ou por

mecanismo ativos (transporte transcelular) (WHITING e WOOD, 1997). No cólon e ceco,

uma pequena fração de cálcio pode ser absorvida pela via transcelular, dependente de

energia (aproximadamente 7%) ou paracelular (BRONNER e PANSU, 1999). No transporte

transcelular, o cálcio entra no enterócito através de canais de cálcio ou de absorção por

vesículas da membrana ciliada, sendo que este último não depende de adenosina trifosfato

(ATP), passando para o citoplasma e sendo posteriormente liberado pela membrana

basolateral. O principal fator limitante dessa via é a velocidade de difusão do cálcio no

citoplasma, facilitada pela Calbindina D9k, que tem o papel de aumentar a concentração de

cálcio, amplificando o fluxo do íon de forma análoga à feita pela hemoglobina no transpor-

te de oxigênio (FEHER et al., 1992; STEIN, 1992). A Calbindina D9k é uma proteína cuja

síntese depende de vitamina D, encontrada nas células duodenais e que se liga ao cálcio

no interior do enterócito, mas está ausente nas células do íleo e de animais que apresentam

deficiência de vitamina D (BRONNER, 1998).

Após a absorção pelo enterócito, o cálcio é liberado na corrente sangüínea por meio

de um sistema ATP-dependente, no qual ocorre uma fosforilação que induz modificações

conformacionais na enzima cálcio ATPase. Este mecanismo também é dependente de vita-

mina D e supõe-se que esta aumente o número de enzimas, ou seja, o número de bombas

no enterócito (embora sua ausência não seja limitante). Vários minerais, tais como bário,

estrôncio, manganês, e lantanídeos (chumbo) competem com o cálcio pela Calbindina

sendo que alguns destes apresentam ligação mais forte que o próprio cálcio. Essas ligações

podem explicar o fenômeno de aumento da absorção de chumbo observada quando se

administra vitamina D (BRONNER, 1998). O mecanismo de transporte transcelular é muito

importante, sobretudo quando a ingestão dietética de cálcio é baixa (GHISHAN, 1989).

O transporte paracelular (passivo) ocorre através das junções intermediárias. Devido

ao fato de quase 90% do tempo de permanência do quimo no intestino delgado ocorrer na

porção final do jejuno e íleo, este mecanismo é de grande importância. A absorção de

aproximadamente 11% do total de cálcio paracelular ocorre no ceco e cólon ascendente

(BRONNER e PANSU, 1999). Resultados mostraram (PANSU et al., 1993) que, em ratos, do

total de cálcio em solução no intestino, de 50 a 60% foram absorvidos pela via paracelular,

enquanto que, para um período de trânsito de ingestão de 3 horas, o quimo permanece 2
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a 3 minutos no duodeno, 45 minutos no íleo e mais de 2 horas no ceco, e não existindo

diferenças na permeabilidade nas três porções do intestino (DUFLOS et al., 1995). Esses

dados permitem inferir que, do total absorvido pela via paracelular, menos de 2% ocorre

no duodeno, 25% no jejuno e o restante no íleo (BRONNER, 1998). A absorção paracelular

é um processo dependente da concentração de cálcio ingerido da dieta, do tempo de

permanência do quimo e da permeabilidade da membrana ao cálcio (DUFLOS et al., 1995),

e só é preferida quando a ingestão de cálcio é adequada ou alta, ou seja, quanto maior a

ingestão de cálcio, maior será a sua absorção via paracelular, embora essa relação não seja

diretamente proporcional (GHISHAN, 1989).

Para a manutenção de níveis adequados de cálcio, a ingestão diária recomendada

(Dietary Reference Intakes - DRI) varia de 600 a 1200 mg, dependendo da idade e das

condições fisiológicas do indivíduo (FOOD AND NUTRITION, 1997), sendo o leite e seus

derivados as maiores fontes de obtenção desse mineral, que também encontra-se presente

em vegetais como couve.

O excesso de cálcio também pode ocorrer e está associado a ingestão acima de 2g/

dia do mineral, hiperabsorção no intestino, tratamento de úlceras pépticas com leite e

antiácidos álcalis (Síndrome do leite álcali). Animais submetidos a excesso de cálcio apre-

sentaram osteocondrose, falência renal e morte, enquanto que em humanos os sintomas

variam de hipercalcemia com ou sem hipercalciúria, falência renal, calcificação dos tecidos

moles, irritabilidade, cefaléias, além de interferência com absorção de minerais, como

magnésio, fósforo, ferro e zinco (WHITING e WOOD, 1997).

O cálcio pode ser perdido nas fezes, por meio de descamação endotelial, secreções

pancreáticas e biliares, pela urina e, em pequena escala, pela pele e pelo suor. Os rins

reabsorvem de 98 a 99% do cálcio filtrado. Variações nas quantidades excretadas devem-se

à idade (diminui em pessoas idosas) e sexo (maior excreção em homens e em mulheres em

menopausa). A excreção também aumenta com altos consumos de sódio e proteína

(MARGEN et al., 1974) e tende a diminuir com alta ingestão de fósforo.

INTERAÇÃO CÁLCIO E FERRO

A possível interação existente entre estes minerais adquire um novo aspecto diante

do crescente número de alimentos fortificados ou enriquecidos. Existem vários estudos

que indicam a possibilidade de interação entre cálcio e outros minerais essenciais, poden-

do conduzir a uma diminuição na absorção destes outros minerais, consideração feita es-

pecialmente para ferro e zinco.

Os estudos sobre a interação cálcio-ferro se iniciaram nos idos de 1900, com a obser-

vação de que cálcio aumentaria a absorção de ferro (VON WENDT, 1905; SHERMAN, 1907).

Após observar o aparecimento de anemia em ratos alimentados com dietas contendo alto

teor de cálcio, KLETZIEN, (1940) realizou um experimento onde vários níveis de cálcio (1
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a 3%), administrados sob a forma de carbonato, lactato, cloreto, fosfato, oxalato e/ou sulfa-

to levaram a resultados indicando efeito adverso dos sais sobre a retenção de ferro e cobre

nos animais. Desde então diversos estudos têm sido realizados, em animais e humanos, na

tentativa de verificar a magnitude desta interferência, seus mecanismos e suas implicações

na saúde do ser humano.

ESTUDOS COM ANIMAIS

Os estudos com animais foram mais freqüentes até 1990, quando, uma vez verificada a

possível influência do cálcio sobre o ferro passou-se a buscar evidências de que isto também

ocorreria nos seres humanos e suas conseqüências práticas, já que os animais são submeti-

dos a experimentos em condições (temperatura, ambiente de luz, dieta e genética) controla-

das, que não refletem a realidade vivida pela população. Embora a literatura seja rica em

trabalhos demonstrando esta correlação negativa entre os minerais, este aspecto tornou-se

muito controverso, com a divulgação de resultados mostrando que esta diminuição pode

não ter influência clínica, em se tratando de pessoas sadias e com alimentação adequada

(DALTON et al., 1997). A Tabela 1 mostra o resumo dos trabalhos comentados no texto.

Os trabalhos clássicos incluem o estudo realizado por GREIG (1952), com camun-

dongos em fase de amamentação, onde foi verificado que dietas ricas em cálcio (2%), sob

a forma de carbonato de cálcio, induziram anemia ferropriva nos animais e também nas

crias. Esta anemia pôde ser prevenida com a adição de citrato férrico na dieta. Outros

experimentos foram realizados para tentar corroborar estes resultados e elucidar o(s)

mecanismo(s) envolvido(s).

Pesquisa realizada por RANHOTRA et al. (1981) mostrou que leite fortificado com com-

plexo citrato fosfato de ferro, conseguiu recuperar os níveis de hemoglobina de ratos previa-

mente submetidos a dietas de depleção. Esta recuperação apresentou os mesmos níveis quan-

do o complexo foi testado sozinho, demonstrando não haver interferência de componentes do

leite, inclusive do cálcio, na absorção de ferro, nas condições experimentais.

Trabalhando com ratos (BARTON et al, 1983), avaliaram vários aspectos relaciona-

dos com inibição de ferro por cálcio. O estudo foi realizado com animais submetidos a

dietas com teores de cálcio baixo, normal e alto e teores baixos e normais de ferro. Os

resultados mostraram menor absorção de FeCl3 em comparação com FeCl2 e que a absor-

ção de ferro foi mais lenta nos animais que receberam dietas com cálcio. Concentrações de

1 a 100 mMol (CaCl2), resultaram em diminuição da absorção de ferro do intestino delgado

em uma relação dose-dependente. A inibição dependeu mais do quantidade de cálcio

presente no lúmem que da relação molar cálcio /ferro e ocorreu apenas no duodeno e

jejuno. Animais recebendo dietas com alto teor de cálcio apresentaram sinais de deficiên-

cia de ferro. A microscopia eletrônica mostrou retardamento progressivo na absorção de

ferro pela membrana apical dos enterócitos com o aumento da concentração de cálcio
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Tabela 1   Resumo dos experimentos enfocando interação cálcio e ferro, realiza-

dos com animais, citados no texto

Autores Animais Resultados

KLETZIEN Ratos Ca (1 a 3%) levou à depressão da absorção de Fe

(1940) e Cu mesmo nos níveis mais baixos.

GREIG Camundongos Fêmeas e crias amamentadas apresentaram anemia

(1952) quando alimentadas com dietas contendo alto teor

de cálcio.

RANHOTRA Ratos Leite fortificado conseguiu recuperar animais

et al. (1981) anêmicos.

BARTON Ratos Ca diminuiu ou retardou absorção Fe nas  alças

et al. (1983) intestinais “in vivo”.

O nível de redução dependeu da quantidade

de Ca presente e não da relação Ca/Fe.

Animais recebendo dietas com alto teor de Ca

apresentaram sinais de deficiência de Fe. Observou-se

redução no número de vesículas de absorção de

ferro na membrana apical de enterócitos na

presença de cálcio.

PRATHER Ratos Foram administrados CaCO3, NaCO3, CaSO4 e NaSO4

e MILLER e verificou-se que tanto ânions quanto cátions

(1992) exercem efeito sobre a absorção de ferro.

A maior depressão foi observada com CaCO3.

SHACKELFORD Ratos Excesso de cálcio (CaCO3) na dieta diminuiu

et al. (1994) a biodisponibilidade de Fe, Mg, P e Cu, tanto nos

animais adultos quanto nos fetos

WAUBEN Leitões Os animais adaptados às dietas com alto teor de

e ATKINSON cálcio e os do grupo controle não apresentaram

(1999) diferenças nas reservas e concentração de ferro em

diversos órgãos. A absorção de ferro “in vitro”

mostrou redução em ambos grupos, porém não houve

diferenças significativas na resposta “in vivo”.

O período de adaptação (2 semanas) às dietas ricas

em cálcio pode ter induzido mecanismos adaptativos

que contrabalanceariam o efeito inibitório na

absorção de ferro.
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(animais recebendo apenas ferro apresentaram mais pontos de coloração de depósitos de

ferro nas vilosidades do que animais sob dieta cálcio/ferro ou solução salina), sugerindo

que o processo de absorção do ferro seria interrompido pelo cálcio neste estágio, pela

competição por receptores ou bloqueando o transporte do ferro através da membrana.

Trabalhando com o modelo de depleção/repleção de hemoglobina em ratos (AOAC,

1984; PRATHER e MILLER, 1992) realizaram um experimento utilizando CaCO3, CaSO4, Na2CO3

e Na2SO4 objetivando verificar se o efeito sobre a absorção de ferro era devido ao cálcio e/ou

ao ânion que o acompanhava. Dos sais estudados, o que apresentou maior efeito inibitório

foi CaCO3, sendo o único que apresentou interferência sobre a recuperação de hemoglobina

mesmo quando adicionado em baixos níveis na dieta. CaSO4, Na2CO3 também diminuíram a

taxa de repleção de hemoglobina, mas apenas quando em altos níveis. Os resultados indica-

ram interação significativa entre cátion x ânion e ânion x concentração do sal sobre a absor-

ção de ferro. Os autores relacionaram o efeito tampão do sal com nível de absorção de ferro;

interações luminais complexas onde estariam incluídas alterações no pH, conteúdo de cál-

cio, solubilidade do ferro e ligações com complexos de baixo peso molecular presentes nos

alimentos; competição por receptores na membrana apical do enterócito ou alterações na

taxa de transferência do ferro da célula para a circulação e concluíram que tanto o cálcio

quanto o carbonato contribuíram para o efeito verificado.

Experimentos realizados por SHACKELFORD et al. (1994) com ratas não-prenhes,

prenhes e fetos reafirmaram que excesso de cálcio diminui a biodisponibilidade de diver-

sos minerais, entre eles ferro e magnésio, tanto nos animais adultos quanto nos fetos.

No entanto WAUBEN e ATKINSON (1999) trabalhando com leitões adaptados às di-

etas contendo teores normais (2,0 g/L) ou alto (4,67 g/L) de cálcio concluíram que as reser-

vas e concentração de ferro em diversos órgãos não apresentaram diferenças entre os gru-

pos. Embora a absorção de ferro, medida “in vitro” por meio de método que quantifica

vesículas da borda em escova da membrana apical, fosse reduzida em ambos grupos, não

houve diferenças significativas na resposta “in vivo”. Os autores sugeriram que o período

de adaptação (2 semanas) às dietas ricas em cálcio poderia ter induzido mecanismos

adaptativos que contrabalançaram o efeito inibitório do cálcio na absorção de ferro, indi-

cando que o efeito interativo entre esses minerais poderia não comprometer as reservas de

ferro, mesmo em dietas suplementadas com cálcio.

ESTUDOS COM HUMANOS

Nos últimos tempos vem sendo observado que o efeito de um componente dietético

específico na absorção de ferro pode ser exagerado em estudos de biodisponibilidade de

curta duração ou refeição única (COOK et al., 1991a), enquanto em períodos de tempo

maiores respostas de mecanismos adaptativos podem evitar esse efeito verificado. A Tabe-

la 2 mostra o resumo dos trabalhos comentados no texto.
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Tabela 2   Resumo dos estudos enfocando interação cálcio e ferro realizados com

seres humanos, citados no texto

Autores

Caracter. estudo

Resultados(No de indivíduos/
 refeição única ou
tempo/ detalhes)

MONSEN 34,  refeições únicas Incorporação de 178 mg de Ca (CaHPO4, CaCl2

e COOK e/ou KHPO4) → 50 a 70% ↓  absorção Fe.
(1976) Combinação CaHPO4/K2HPO4  → ↓ significativa

da absorção Fe.

COOK 61,  refeições CaCO3 não ↓  absorção de FeSO4 quando
et al. (1991b) únicas ingeridos sem alimentos.Citrato de Cálcio e CaPO4

(600 mg Ca) ↓  (49 e 62%) absorção Fe (18 mg).
O efeito do Ca limitou-se ao Fe não-heme.
Foi mais acentuada em dietas com baixa
biodisponibilidade de ferro do que em dietas
com alta biodisponibilidade (55 e 28% de
inibição).

HALLBERG 126,  refeições ↓  absorção Fe heme (52 a 76%), com inibição
et al. (1991) únicas aparentemente dose-dependente. O limite

máximo de inibição foi alcançado com dose
de 300 mg Ca.  A adição de mais cálcio não
implica em um grau maior de inibição.
O grau de inibição foi afetado pelo processamento
e momento de adição do cálcio, pela maior ou
menor degradação de  fitatos presentes.

HALLBERG 28,  refeições Níveis de cálcio de 165 mg levaram à redução
et al. (1992a) únicas na absorção tanto de ferro heme (até 41%)

quanto não-heme (até 48%), sendo esta inibição
dose-dependente.

HALLBERG 18,  refeições > absorção de Fe no leite humano (< teor
et al. (1992b) únicas, leite de cálcio). Leites com teores de cálcio semelhantes

de vaca x leite apresentaram mesmo nível de inibição (50%)
humano da absorção.

HALLBERG 6 estudos com Indicação de que a interação Ca/Fe ocorreria
et al. (1992c) 57 indivíduos, fora do trato gastrintestinal;

refeições únicas A inibição não está relacionada à concentração
molar Ca/Fe. É necessária uma concentração
mínima de cálcio para que este efeito seja
verificado.
Patamar de inibição entre 150 e 200 mg; valores
acima não levariam a aumentos significativos da
inibição da absorção de ferro.

SOKOLL 109 mulheres, A suplementação não levou a diferenças nas
e DAWSON- 12 semanas, reservas de ferro entre os grupos teste

HUGHES CaCO3 sobre (1000 mg Ca/dia sob a forma de CaCO3)
(1992)  reservas de Fe. e controle.
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Tabela 2   Continuação

Autores

Caracter. estudo

Resultados(No de indivíduos/
 refeição única ou
tempo/ detalhes)

GLEERUP 21 mulheres, Produtos lácteos ↓   consideravelmente a absorção
et al. (1995) 2 períodos Fe (30 a 50%); a ingestão separada de alimentos

de 10 dias ricos em Ca e Fe ↑  a absorção deste último.

TIDEHAG 9 indivíduos Sem diminuição aparente na absorção de Fe
et al. (1995) ileostomizados; em dieta rica em Ca.

 8 semanas

REDDY 14 indivíduos, Ca dietético não apresentou influência
e COOK (1997) 5 dias significativa na absorção de Fe não-heme,

mesmo em dietas com alto conteúdo
(1281 mg Ca/dia).

DALTON 103 crianças; Incidência de deficiência de Fe igual para os
et al. (1997) dietas testes grupos teste (1800mg de Ca/ L bebida) e controle

oferecidas (465 mg de cálcio/ L bebida).
durante A inibição da absorção de Fe por Ca e P não
9 meses é clinicamente importante em crianças alimentadas

com fórmulas infantis fortificadas.

FLEMING 634 idosos Correlação positiva entre 5 fatores dietéticos
et al. (1998) (idade 75,3 + 5anos) (Fe heme, suplementação com Fe, vit.C, álcool)

Questionário e ferritina sérica. Apenas a ingestão de café
 de freqüência mostrou associação negativa, indicando que
 de ingestão o cálcio dietético não teria maior significado
de alimentos sobre os níveis de ferritina, no caso de idosos.

ILICH-ERNEST 354 meninas, Não foi observada influência da
et al. (1998) 4 anos. suplementação (1500 mg/dia) de Ca sobre

as reservas de Fe.

KALKWARF 95 mulheres A suplementação com Ca (1 g) por longos
e HARRAST lactantes e 92 períodos não afetou as reservas de Fe

(1998)  não lactantes em de ambos os grupos, controle (placebo)
 período pós-parto, e teste (ingestão de Ca).

 6 meses

MINIHANE e 31 indivíduos Ingestão de Ca (1200 mg/ 6 meses) ↓  em
FAIRWEATHER- não anêmicos, cerca de 70% a absorção de Fe não-heme mas

TAIT (1998)  6 meses a suplementação prolongada não exerceu
efeito sobre as reservas orgânicas de Fe.

AMES 11 pré-escolares, Crianças submetidas a um período de adaptação
et al. (1999) 5 semanas de 5 semanas a dietas de baixo (502 mg) e alto

(adaptação), (1180mg) teor de Ca. Não foram observadas
refeição única, diferenças entre incorporação de Fe dos dois

estudo multitraço, grupos, mas a absorção de Ca foi maior no
crossover. grupo que recebeu dieta rica nesse mineral.
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Testes com ferro radioativo foram realizados por MONSEN e COOK (1976) em 34

voluntários, que consumiram alimentação semi-sintética marcada extrinsicamente. Refei-

ções que continham cálcio e/ou fosfato (CaCl2, CaHPO4 ou K2HPO4) em quantidades nor-

mais não alteraram a absorção do radioisótopo quando comparados com refeições contro-

le. A combinação de CaHPO4 e K2HPO4 diminuiu significativamente a absorção de ferro,

sugerindo que um complexo cálcio-fosfato-ferro, pobremente absorvível poderia ter sido

formado.

Na década de 90 foram realizados vários estudos no intuito de verificar se a adição de

cálcio, realmente, levaria à inibição da absorção de ferro e se existiria alguma relação entre

dose e porcentagem de inibição. O estudo mais sugestivo da existência de uma relação

dose-dependência entre cálcio e inibição de ferro foi realizado por HALLBERG et al. (1991).

Neste trabalho, a adição de 40 a 600 mg de cálcio, na forma de CaCl2 a uma refeição teste

com baixo nível de fitato inibiu a absorção de ferro de forma dose-dependente até alcançar

níveis de 300 mg de cálcio, onde foi observada a redução máxima (75%). Doses superiores

não implicam em maior porcentagem de inibição da absorção de ferro. Também foi obser-

vada uma redução de 52 a 76% na absorção de ferro heme. Os autores sugeriram que a

inibição estaria relacionada com a transferência de ferro na mucosa. Verificaram COOK et

al. (1991b) uma redução significativa na absorção de ferro (49% para citrato de cálcio e 62%

para fosfato de cálcio), em níveis de 600 mg de cálcio e 18 mg de ferro, quando ingeridos

sem alimentos. Esta inibição limitou-se ao ferro não-heme, sendo mais acentuada em die-

tas com baixa biodisponibilidade de ferro do que em dietas com alta biodisponibilidade

(respectivamente 55 e 28% de inibição). A adição de 300 a 600 mg cálcio como CaCO3,

cálcio citrato malato, cálcio citrato, hidroxiapatita e CaPO4 reduziram a absorção em refei-

ções testes entre 28 e 80%.

Tabela 2   Continuação

Autores

Caracter. estudo

Resultados(No de indivíduos/
 refeição única ou
tempo/ detalhes)

VAN DE 1080 adolescentes Modelo de RL ajustado para ingestão de Fe,
VIJVER e 524 mulheres, proteína, chá, vit.C, idade, menarca e país.

et al. (1999) 6 países europeus; Observada associação consistente e inversa,
questionário de mas fraca, entre ingestão de Ca e níveis

freqüência; de ferritina sérica, independente das associações
estudo negativas entre ferritina sérica e idade e transferrina

Cross-secional sérica e ingestão de vit.C. Idade, peso, ingestão de
energia e proteína estavam positivamente
associados com transferrina sérica.

LEGENDA: ↓  Redução; ↑  Aumento; V it.C: Vitamina C; RL: Regr essão Linear.
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Buscando obter maiores informações sobre a inibição do cálcio em relação ao tipo

de ferro, HALLBERG et al. (1992a) novamente observaram uma forte inibição da absorção

de ferro, seja este heme ou não, por íons de cálcio. A adição de 165 mg de cálcio a refeições

fortificadas com hemoglobina levou a uma redução de 48% na absorção do ferro, sugerin-

do que o cálcio interferiria no transporte de ferro através da célula da mucosa e em um

estágio posterior, comum ao transporte dos dois tipos de ferro. Em outro artigo HALLBERG

et al. (1992c) publicaram os resultados de 6 estudos realizados com 57 indivíduos, indican-

do que a interação cálcio/ ferro ocorreria fora do trato gastrointestinal, apoiando a hipóte-

se de que o efeito inibitório do cálcio sobre o ferro estaria situado em nível de células da

mucosa intestinal, especialmente em algumas das vias intracelulares comuns à absorção

tanto de ferro heme quanto não-heme; que a inibição não está relacionada apenas à con-

centração molar cálcio/ferro mas que é necessária uma concentração mínima de cálcio

para que este efeito seja verificado. Os resultados indicaram que o patamar de inibição

estaria localizado entre 150 e 200 mg e que valores acima não levariam a aumentos signifi-

cativos da inibição da absorção de ferro.

A absorção de ferro de leite humano, comparando com leite de vaca, marcados com
55Fe e 59Fe foi estudada por HALLBERG et al. (1992b). O ensaio foi realizado com 18 indiví-

duos e os resultados mostraram que existe uma maior absorção no leite humano e que este

fato está relacionado com um menor teor de cálcio. Quando os teores de cálcio eram equi-

valentes (adição de CaCl2 no leite humano), observou-se o mesmo nível de inibição com

redução de cerca de 50% da absorção.

Um estudo com 21 mulheres, durante 2 períodos de 10 dias foi realizado por GLEERUP

et al. (1995). Os autores utilizaram ferro não-heme marcado extrinsicamente e administra-

do no café da manhã e lanche, refeições relativamente pobres neste mineral. Os autores

concluíram que a associação de produtos lácteos diminui consideravelmente a absorção

de ferro (30 a 50%) e que a ingestão separada de alimentos ricos em cálcio e ferro aumenta

significativamente a absorção deste último.

Apesar dos resultados inicialmente obtidos, vários estudos nos últimos anos não com-

provam a interação negativa. Os resultados obtidos por TIDEHAG et al. (1995), que traba-

lharam com 9 indivíduos ileostomizados, durante um período experimental de 8 semanas

e dietas relativamente ricas em cálcio (leite semi-desnatado e bebida láctea fermentada

com baixo teor de gordura) e pobres em fitatos indicaram não haver diminuição na absor-

ção aparente de ferro. REDDY e COOK (1997) não observaram diferença na absorção de

ferro não-heme de dieta variada com alto (1281 mg/d) ou baixo (280 mg/dia) teor de cál-

cio, por um período de 5 dias, nem relações significativas entre a absorção de ferro não-

heme e fatores dietéticos que influenciam sua absorção, em uma dieta variada, concluindo

que, no contexto do experimento, o consumo de cálcio não apresentou influência signifi-

cativa na absorção deste tipo de ferro.

Os efeitos da suplementação diária com 1200 mg de cálcio (CaCO3), ingerido junto

com as refeições, sobre a absorção diária de ferro não-heme e sobre as reservas de ferro
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orgânico após um período de suplementação de 6 meses foram estudados por MINIHANE

e FAIRWEATHER-TAIT (1998). Os ensaios foram realizados em 31 indivíduos não anêmi-

cos e o consumo de cálcio diário foi calculado através da utilização de questionário de

freqüência alimentar. A absorção diária de ferro foi medida através do uso de marcação

com isótopos estáveis e monitoramento de fezes. O efeito da suplementação diária na

reserva orgânica foi avaliado pelos níveis de hemoglobina, hematócrito, zinco-protoporfirina,

ferritina sérica e receptores de transferrina plasmática. A adição de cálcio reduziu em cerca

de 70% a absorção de ferro não-heme, enquanto a suplementação durante um período de

tempo prolongado não exerceu efeito sobre as reservas orgânicas de ferro.

Um estudo multitraço, cross-over foi realizado por AMES et al. (1999) para avaliar a

relação entre ingestão de cálcio, sua absorção e incorporação de ferro em eritrócitos em 11

crianças em idade pré-escolar (3 a 5 anos). As crianças foram submetidas a um período de

adaptação de 5 semanas a dietas de baixo (502 mg) e alto (1180 mg) teores de cálcio. Os

níveis de cálcio foram alcançados com a incorporação de alimentos ricos no mineral e não

com suplementação na forma de sais minerais. Foram analisadas as concentrações de

hemoglobina e ferritina sérica, excreção fecal de cálcio endógeno, excreção urinária de

cálcio e cálcio sérico, para determinar a retenção líquida deste mineral. Os resultados não

mostraram diferenças entre incorporação de ferro dos dois grupos, mas a absorção de

cálcio foi maior no grupo que recebeu dieta rica em cálcio, indicando que a ingestão de

maiores quantidades de cálcio por crianças em idade pré-escolar poderia ser benéfico,

avalizando a hipótese de que a adaptação a ingestão maior de cálcio aumentaria sua absor-

ção diária sem causar efeitos adversos na absorção de ferro e sua incorporação aos eritrócitos.

Este estudo corrobora o realizado por SOKOLL e DAWSON-HUGHES (1992), que

estudaram o efeito  de suplementação de cálcio (500 mg de cálcio 2 vezes/dia na forma

de CaCO3) nas reservas de ferro, em um estudo aleatório, controlado com 109 mulheres

saudáveis, na fase pré-menopausa. A suplementação foi feita durante 12 semanas e fo-

ram avaliados concentração de ferritina plasmática, ferro sérico, capacidade total de liga-

ção de ferro, saturação de transferrina, concentração de hemoglobina e hematócrito. Os

autores não observaram diferenças entre os grupos teste e controle, concluindo que a

ingestão de 1000 mg de cálcio durante 12 semanas não foi suficiente para alterar as reser-

vas de ferro de mulheres saudáveis.

A maioria dos estudos teve como foco a influência de ingestão de suplementos de

cálcio sobre a absorção de ferro. Nos últimos anos, a tendência está sendo avaliar grupos

populacionais ou seguir grupos experimentais por um período de tempo mais prolonga-

do, no intuito de verificar a influência de cálcio nas reservas orgânicas de ferro, dentro de

um contexto ambiental e alimentar mais realístico.

DALTON et al. (1997) realizaram um estudo duplo-cego, aleatório, com 103 crianças

sadias, divididas em grupos teste (dieta rica em cálcio e fósforo) e controle (placebo). Foram

analisados níveis de ferritina sérica, capacidade total de ligação, protoporfirina eritrocitária e

hematócrito para verificar alterações nas reservas orgânicas de ferro no início do experimento,
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aos 4 e aos 9 meses. Os resultados encontrados indicaram que a suplementação de fórmulas

infantis com cálcio e fósforo não teve efeitos clínicos nas reservas de ferro ou na incidência de

deficiência em crianças sadias entre 6 e 15 meses de idade.

ILICH-ERNEST et al. (1998) realizaram um estudo com 354 meninas, com idade vari-

ando entre 8 e 13 anos, que receberam suplementação de cálcio (sob a forma de malato

citrato) em níveis de 1500 mg de cálcio/ dia, seguindo o desenvolvimento durante 4 anos.

Foram observados os efeitos da suplementação nos níveis de ferro, crescimento e estado

menstrual na puberdade. Os resultados levaram à conclusão de que, embora o crescimen-

to e estado fisiológico (menstruação) influenciassem os níveis de ferro em garotas com

baixa ingestão, a suplementação com cálcio não interferiu com o ferro. Similarmente,

KALKWARF e HARRAST (1998) verificaram que a suplementação com cálcio (1 g de cálcio

por dia na forma de CaCO3) por longos períodos (6 meses) não afetou as reservas de ferro

em mulheres lactantes e não lactantes em período pós-parto. Embora não tenha sido ob-

servada diferença entre o grupo controle (placebo) e grupo teste (ingestão de cálcio), as

lactantes apresentaram nível basal de ferritina maior do que as não lactantes, diferença

atribuída ao fato de não haver perdas menstruais de ferro.

Um estudo bastante abrangente foi realizado por FLEMING et al. (1998), com 634

idosos (idade variando entre 67 e 93 anos), utilizando dieta livre e questionário de freqüên-

cia alimentar. O parâmetro avaliado foi o nível de ferritina sérica, porém para evitar que

fatores extrínsecos aos dietéticos influíssem nos resultados, foram realizados exames de

atividade de enzimas hepáticas (para excluir doenças hepáticas); leucograma e nível de

proteína C reativa (para identificação de possíveis doenças inflamatórias que poderiam

afetar os níveis de ferro orgânico) e fixado limite máximo de ferritina sérica para evitar que

indivíduos com hemocromatose genética levassem a alterações dos resultados. As análises

foram feitas por meio de regressão múltipla para identificar possíveis fatores dietéticos que

poderiam influenciar nas reservas orgânicas de ferro. As variáveis utilizadas foram inde-

pendentes – covariantes (fatores determinantes de ferritina sérica não nutricionais, como

sexo, idade e álcool) e fatores dietéticos (ingestão de ferro, vitamina C, cálcio, fibra e cafe-

ína). O modelo foi então ajustado para sexo, idade, índice de massa corporal, ingestão

energia total, fumo e uso de aspirina e outras drogas. Os resultados indicaram que, dos

fatores dietéticos pesquisados, ferro heme, suplementação com ferro, vitamina C e álcool

apresentaram uma correlação positiva com ferritina sérica, enquanto a ingestão de café

mostrou associação negativa com o marcador biológico, indicando que o cálcio dietético

não teria maior significado sobre os níveis de ferritina, no caso de indivíduos idosos.

Mais recentemente VAN DE VIJVER et al. (1999) realizaram um estudo transversal

com 1080 adolescentes do sexo feminino (13,5 + 1,5 anos) e 524 adultas jovens (22,0 + 1,1

anos) em seis países europeus, objetivando verificar a influência da ingestão de cálcio não

suplementar no ferro em um grupo considerado como de risco para a deficiência de ferro.

As fontes e quantidades de ingestão de cálcio, ferro e energia foram obtidas com o uso de

inquérito dietético por método recordatório de 3 dias e o nível de reserva de ferro orgânico
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foi avaliado através dos níveis de ferritina, ferro e transferrina no soro, além de ser calcula-

da a porcentagem de saturação da transferrina. Após ajuste do modelo de regressão linear

para ingestão de ferro, proteína, chá, vitamina C, idade, menarca e país, foi observada uma

associação consistente e inversa entre ingestão de cálcio e níveis de ferritina sérica, inde-

pendente se o ferro era ingerido concomitantemente com o cálcio. Também foram obser-

vadas associações negativas entre ferritina sérica e idade e transferrina sérica e ingestão de

vitamina C. Idade, peso, ingestão de energia e proteína estavam positivamente associados

com transferrina sérica.  Os autores concluíram que a ingestão de cálcio está inversamente

associado com o estado de ferro sangüíneo, embora esta associação negativa fosse fraca.

MECANISMOS ENVOLVIDOS

Embora ainda não se saiba com precisão os mecanismos envolvidos nesta interação,

vários estudos (COOK et al., 1991b; GLEERUP et al., 1995; HALLBERG et al., 1992a,c) indi-

caram que cálcio inibe a absorção de ferro quando ambos são ingeridos concomitantemente,

sendo este efeito observado tanto para ferro heme quanto não-heme.

A interação poderia ocorrer em nível luminal, com a formação de compostos

pouco absorvíveis (MONSEN e COOK, 1976; PRATHER e MILLER, 1992) embora a mai-

oria dos autores sugira que o efeito seria em nível celular (BARTON et al., 1983;

HALLBERG et al. 1991), como alteração no nível de borda em escova da membrana na

absorção de ferro não-heme.

A recente clonagem de uma proteína trasportadora de íons metálicos, denominada

DCT1, da mucosa duodenal de ratos daria maior suporte a esta hipótese, pois esta proteína

aparentemente tem um amplo espectro de ação  (ferro, zinco, manganês, cádmio, cobre,

níquel, chumbo) e níveis altos de cálcio poderiam interferir com a absorção normal de

minerais traço (GUNSHIN et al., 1997).

O fato de ter sido observada redução na absorção de ferro heme levou à sugestão de

que a interação também ocorreria em algum estágio posterior, comum ao transporte de

ferro-heme e não-heme (HALLBERG, 1992a), como a inibição na saída do ferro do enterócito

(HALLBERG et al., 1992c) e/ou competição pela mobilferrina (VAN DE VIJVER et al., 1999).

Apesar da observação de efeito antagônico entre cálcio e ferro em experimentos

pontuais e de curto prazo, esses resultados não foram avalizados em estudos de longa

duração.  Uma das hipóteses levantadas para explicar as diferenças observadas entre os

efeitos agudo e crônico do cálcio no metabolismo de ferro seria uma resposta adaptativa

nas células intestinais. Estudos com refeições únicas mostram que a absorção de ferro é

reduzida na presença de cálcio, mas a diminuição do suprimento de ferro no plasma pode

modificar o desenvolvimento dos enterócitos nas criptas das vilosidades intestinais, esti-

mulando a produção de proteínas específicas, como por exemplo Nramp-2, que levaria a

uma utilização mais eficiente do ferro dietético quando estas células alcançarem a maturi-

dade (MINIHANE e FAIRWEATHER-TAIT, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos realizados não são conclusivos com relação à importância da interação

cálcio e ferro. Sabe-se que esta ocorre, especialmente quando os minerais são ingeridos

concomitantemente. Vários autores verificaram a existência da correlação negativa quan-

do trabalhavam com refeições únicas e incorporação de cálcio, porém os efeitos a longo

prazo desta interação não foram observados.

Em recente revisão, LYNCH (2000) verificou que a maioria dos estudos com múlti-

plas refeições indicaram que o cálcio apresenta muito menos influência sobre o ferro do

que mostram os resultados com refeições únicas. Esta diferença poderia ser devido ao fato

de que os experimentos com refeição única são realizados de forma a maximizar o efeito

de qualquer fator sobre a biodisponibilidade de ferro (COOK et al., 1991a). Com relação ao

efeito da ingestão prolongada de cálcio sobre as reservas orgânicas de ferro, embora al-

guns estudos mostrem uma relação inversa entre os minerais, esta não seria significativa e

tampouco apresentaria conseqüências do ponto de vista clínico.

A não observância de efeitos seria uma resposta adaptativa do organismo à diminui-

ção de ferro disponível. Alguns trabalhos (COOK, 1990; HUNT e ROUGHEAD, 2000) indi-

cam que o organismo humano possui uma certa capacidade de adaptar o metabolismo de

ferro ao tipo de dieta, maximizando a absorção de ferro não-heme quando for necessário.

Esta adaptação seria parcial pois dietas com baixa biodisponibilidade levariam, ao longo

dos anos, a quadros de deficiência de ferro.

Outro fator a ser considerado diz respeito ao patamar máximo de inibição relatado

(300 mg de cálcio), onde aumento da quantidade de cálcio não levaria a uma maior taxa de

inibição na absorção de ferro (HALLBERG et al., 1991). A maioria dos experimentos a

longo prazo utilizou doses de cálcio normalmente consumidas na alimentação diária,  aci-

ma do valor previamente citado, o que pode não implicar em maiores inibições.

Como as interações entre nutrientes podem ser variadas e múltiplas, especialmente

quando ingestão de apenas um é aumentada, este risco deve ser contemplado quando se

trabalha com fortificação de alimentos. No caso específico de cálcio e ferro, recomendar-

se-ia que as fontes de ferro fossem ingeridas separadamente de alimentos ricos em cálcio,

de modo a minimizar qualquer interferência possível.

O leite e seus derivados estão sendo fortificados com ferro por serem produtos

de fácil administração, além de bem aceitos pelas populações mais acometidas pela

deficiência de ferro. Apesar das fortes evidências com relação à interação negativa

entre ferro e cálcio, alguns experimentos utilizando leite e/ou bebida láctea fermenta-

da fortificados com ferro apresentaram resultados positivos na recuperação de níveis

depletados de ferro orgânico (RANHOTRA et al., 1981; TORRES et al., 1994; TORRES et

al., 1996; SILVA, 2000).
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Esses resultados enfatizam a necessidade de novas pesquisas para verificar a exten-

são da interação cálcio e ferro e de mecanismos ou fatores que permitam o aumento da

biodisponibilidade dos minerais existentes nos alimentos, evitando uma ingestão excessi-

va que poderia levar a desequilíbrios na absorção e utilização dos mesmos.
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