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1.INTRODUÇÃO:

A doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal (DII) caracterizada por uma inflamação

granulomatosa transmural que pode acometer todas as partes do trato gastrointestinal, da boca até o

ânus, porém geralmente a doença acomete o íleo, duodeno e cólon. Uma vez que o jejuno e o íleo são

partes comumente afetadas pela doença, um dos grandes problemas para os pacientes é a disfunção

dos processos absortivos de vitaminas e minerais. Desta maneira, independente do estado nutricional,

os pacientes estão em risco para desenvolver alguma deficiência de micronutrientes tais como o ferro,

vitamina B12, zinco, folato, entre outros (OLIVEIRA et al., 2017)..

A homocisteína (Hcy) é formada a partir do metabolismo do aminoácido metionina. A Hcy está

relacionada com efeitos deletérios e oxidantes para as células do endotélio vascular. Seus mecanismos

ainda não são bem compreendidos, porém se correlacionam com dano oxidativo endotelial, oxidação

das lipoproteínas HDL e redução da produção de óxido nítrico, efeitos envolvidos em prejuízos à

saúde vascular (GARCIA et al., 2007). Já foi demonstrado que existe uma correlação positiva entre

altos níveis de Hcy e eventos tromboembólicos e ateroscleróticos (MCCULLY et al., 2007). Além

disso, a Hcy apresenta alguns efeitos cardiovasculares, como: na agregação plaquetária, no estímulo

para o crescimento da camada lisa dos vasos, entre outros riscos cardiovasculares (NEVES et al.,

2004).

Os eventos tromboembólicos têm sido associados com as doenças inflamatórias intestinais, na

qual existe uma relação entre o perfil inflamatório com infartos, aterosclerose e tromboembolias

(FILIMON et al., 2015). Além disso, têm sido observado que o aumento de peso passou a ter lugar de

destaque como característica nutricional em pacientes com doença inflamatória intestinal (NIC

SUIBHNE et al., 2013; UNGAR et al., 2013; BACK et al., 2017), tendência confirmada em resultados

prévios do grupo que mostraram uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade (55% nos pacientes



em remissão e 28% em atividade), caracterizando uma transição, o que pode apresentar um risco

aumentado principalmente, para doenças cardiovasculares (DE CASTRO et al., 2019). No mesmo

trabalho, foi observado inadequação dos níveis séricos de vitamina B12 e folato nos pacientes em

atividade da doença quando comparados aos pacientes em remissão.

Logo, nosso objetivo é analisar a ingestão dietética de folato e vitamina B12 em pacientes com

doença de Crohn em fase ativa e em remissão da doença e sua possível correlação com as

complicações sistêmicas.

2. METODOLOGIA:
3. MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional transversal onde foram utilizados parte dos dados já

coletados no período de maio de 2017 a julho de 2018 no projeto de doutorado da aluna Marina

Moreira de Castro do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição e do Esporte e

Metabolismo (CNEM). No período foram avaliados 60 pacientes com diagnóstico confirmado de DC

com envolvimento ileal e/ou colônico da doença, sendo 31 pacientes em remissão e 29 com a doença

ativa, acompanhados no Gastrocentro da Universidade Estadual de Campinas, com idades entre 18 e

60 anos, de ambos os sexos. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética local, sob o CAAE

62802016.0.0000.5404.

Para este projeto de iniciação científica foram analisados os dados do recordatório alimentar de

24 horas e foi utilizado o programa Nutrition Data System for Research (NDSR) para detalhamento da

ingestão de nutrientes.

Parâmetros bioquímicos. Os dados avaliados foram: ácido fólico, vitamina B12, colesterol não

HDL, que foram realizados na rotina de acompanhamento do paciente ou coletados nos prontuários. A

homocisteína (Hcy) não é um exame de rotina dos pacientes, logo, optamos alternativamente por

caracterizá-la utilizando padrões de risco metabólico para aumento sérico de Hcy. Esta caracterização

foi construída a partir de estudos clínicos e observacionais já consolidados na literatura (National

Health and Nutrition Examination Survey.;Spencer et al, 2016; Wittenbuttel et al 2019; Harrington et

al 2017):

Categorias B9 baseado na Hcy Categorias B12 baseado na Hcy

deficiência: <3 ng/mL deficiência clínica: <140 pmol/L

sem deficiência, mas risco metabólico: 3-4 ng/mL deficiência metabólica com elevação de
Hcy:140-300 pmol/L

seguro metabólico: >4 ng/mL risco de insuficiência metabólica: 300-400 pmol/L

elevado: >20 ng/mL segurança metabólica: >400 pmol/L

legenda: Hcy: Homocisteína.



Como estes nutrientes são necessários para a metabolização da Hcy, seus níveis impactam sua

elevação ou estabilização. Dessa forma, por meio de sua concentração, podemos inferir uma

classificação de risco metabólico para Hcy, com as possíveis intercorrências discutidas no trabalho.

Essa classificação é estruturada em outros trabalhos que já avaliaram como as concentrações destes

nutrientes influenciam essa via metabólica, e por meio dos mesmos, classificamos os pacientes

perante folato e vitamina B12.

Análises Estatísticas. Para as variáveis contínuas, foi realizada uma análise descritiva por meio

das distribuições de frequências relativas, média e desvio padrão, já para as variáveis categóricas,

foram estimadas proporções. Para verificar a aderência das variáveis à curva normal, foi aplicado o

teste de normalidade de Shapiro-Wilk. O teste paramétrico t de Student foi utilizado no caso de

distribuições aderentes à curva normal, caso contrário, o teste não paramétrico de Mann-Whitney foi

utilizado. As variáveis categóricas foram comparadas utilizando o teste do Qui-Quadrado (χ2). Os

dados foram analisados por meio do software Stata® versão 14, e o valor crítico foi fixado em p<0,05.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
3.1 Avaliação do Consumo Alimentar

Ao realizar a análise do consumo de proteínas, foi possível notar que o perfil da dieta dos

pacientes é hiperproteico, independente da fase da doença. Pode-se observar um alto consumo de

proteínas no tercil de maior consumo (T3), tanto no grupo remissão (142,3 g/d) quanto no grupo

atividade (149,9 g/d). Já é consenso que pacientes em atividade necessitem de um aporte proteico

aumentado por diversas razões: aumento das perdas intestinais, diminuição da massa magra,

interações medicamentosas, processos inflamatórios, entre outros (BISCHOFF et al., 2020). Contudo,

este consumo também foi evidenciado no grupo remissão, com 67% dos pacientes apresentando uma

dieta hiperproteica.

Os seguintes nutrientes foram analisados neste trabalho: vitamina B12, folato, riboflavina, os

quais são importantes para a manutenção do metabolismo da Hcy. A maioria dos pacientes estava com

um consumo adequado. Porém, é importante considerar que os valores utilizados para avaliar uma

adequação do consumo são baseados em uma população saudável (Padovani et al., 2006). Este

trabalho estuda uma população com uma doença crônica intestinal, na qual os pacientes podem ter

requerimentos diferentes. Indivíduos com DC podem apresentar aumento de perdas intestinais,

diminuição da ingestão alimentar, síndromes malabsortivas e aumento de utilização - o que sugere que

o dado de adequação deve ser analisado com cautela (Fillipi et al., 2006).

Na sequência, foram feitas as correlações entre o consumo alimentar e as variáveis estudadas,

por meio de uma análise de regressão logística multinomial (Tabela 1). Em relação a vitamina B12,

esta foi associada negativamente com o parâmetro bioquímico velocidade de hemossedimentação

(VHS), um marcador inflamatório, e com carga glicêmica. A vitamina B12 também apresentou



associação positiva com a ausência de manifestação extraintestinal, além de equivalente de folato e

riboflavina. Este é um resultado que colabora com as nossas hipóteses associadas com o metabolismo

da Hcy. Uma maior ingestão de vitamina B12 associado com a redução de manifestação

extraintestinal pode sugerir uma ação do micronutriente na atenuação da Hcy, a qual possui um perfil

inflamatório e potencialmente associada com cascatas autoimunes. Trabalhos já demonstraram que o

aumento de Hcy é um evento comum em pacientes com DII, decorrente de fatores farmacológicos,

dietético s e do estilo de vida - especialmente associado com baixos níveis de cobalamina e folato

(Pan et al., 2017; Chowers et al., 2000). Além disso, estudos já demonstraram que um aumento de

Hcy intensificava sintomas e inflamação em pacientes com artrite reumatóide - manifestação a qual é

comum em pacientes com DII (Shu et al., 2020; Danese et al., 2005).

Tabela 1. Análise de regressão múltipla da associação entre o consumo alimentar e os parâmetros
clínicos e laboratoriais de pacientes com DC.

Variáveis β IC 95% valor de p

Vitamina B12

Localização ileocolônica (T3)
Ausência de MEI (T3)
Velocidade de Hemossedimentação (T2)
Riboflavina (T3)
Folato total (T3)
Equivalente de folato (T3)
Carga glicêmica (T2)

3,986
5,156
-0,049
22,169
-0,238
0,132
-0,065

(0,337; 7,635)
(0,642; 9,67)
(-0,098; -0)
(6,073; 38,264)
(-0,423; -0,052)
(0,029; 0,235)
(-0,129; -0,001)

0,032
0,025
0,048
0,007
0,012
0,011
0,045

Folato Total

Carne vermelha/frango (T2)
Frutas (T3)
Ausência de MEI (T2)
Vitamina D (T3)
Vitamina B12 (T2)
Vitamina B12 (T3)
Riboflavina (T2)
Riboflavina (T3)
Ferro (T2)
Ferro (T3)
Metionina (T2)
Metionina (T3)

1,284
0,521
-6,299
-1,997
-1,055
-1,377
19,775
27,691
0,859
1,571
-4,941
-7,742

(0; 2,567)
(0,068; 0,973)
(-12,61; 0,012)
(-3,791; -0,204)
(-1,977; -0,134)
(-2,367; -0,387)
(2,468; 37,083)
(8,784; 46,598)
(0,139; 1,579)
(0,605; 2,537)
(-9,397; -0,484)
(-12,918; -2,566)

0,050
0,024
0,050
0,029
0,025
0,006
0,025
0,004
0,019
0,001
0,030
0,003

Equivalente de Folato

Ferro (T2)
Ferro (T3)
Betaína (T3)
Zinco (T2)

0,923
1,68
0,056
-0,522

(0,288; 1,557)
(0,753; 2,607)
(0,018; 0,093)
(-0,907; -0,138)

0,004
<0,001
0,003
0,008

Legenda: T2: tercil 2. T3: tercil 3. MEI: manifestação extraintestinal.

Em relação ao folato total e equivalente de folato, não houve associação com parâmetros

clínicos e/ou laboratoriais dos pacientes. Porém, houve associação positiva entre o folato total com



carnes, frutas, ferro e riboflavina - provavelmente pelas fontes diversificadas do nutriente (Bailey et

al,2015). Além disso, o folato total foi associado negativamente com a ausência de manifestação

extraintestinal (Chowers et al., 2000). Estudos já identificaram que a suplementação de folato pode

reduzir concentrações de Hcy em 25%, enquanto que a vitamina B12 reduz somente 7%. Uma

metanálise feita por um grupo da Universidade de Zhengzou na China, já evidenciou que a ingestão

de folato está associada com um menor risco de infarto, destacando o papel da Hcy na patologia

cardiovascular (Chen et al., 2020). No mesmo trabalho, a vitamina B12 não foi associada com a

diminuição do risco cardiovascular. Em nossa análise do consumo alimentar, não foi possível

estabelecer relações que corroborem o que a literatura já vem investigando sobre tais nutrientes. Uma

possível explicação para nossos achados é a possibilidade do folato possuir um maior capacidade de

diminuir as concentrações de Hcy e estar relacionado com desfechos clínicos, quando este é

suplementado - uma revisão sistemática que discute as vias da Hcy em relação à ingestão dos

micronutrientes reitera o papel da suplementação (de 0,5-5 mg ao dia de folato) porém pouco é

discutido sobre o efeito do folato derivado dos alimentos (Kaye et al., 2020).

As análises estatísticas para a caracterização de padrão de risco para Hcy baseado nos exames
bioquímicos ainda estão em andamento.
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