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Resumo 

 

A diabetes mellitus é a doença metabólica mais conhecida em todo o 

mundo, alcançando proporções epidémicas.  

O termo pé diabético refere-se a qualquer lesão a nível dos pés resultante 

da diabetes e das suas complicações associadas. As ulcerações nos pés são a 

complicação mais comum em diabéticos, tornando-se também a complicação a 

longo prazo que mais leva a hospitalizações, contribui para o aumento da 

morbilidade e mortalidade e é ainda o principal motivo que leva a amputação. As 

úlceras são consideradas feridas crónicas.  

A nutrição é um factor extrínseco que demonstra influência no tratamento 

de feridas. O zinco é um micronutriente essencial ao organismo, que desempenha 

várias funções de entre as quais a participação na diferenciação, proliferação e 

apoptose a nível celular. Surgem evidências que o zinco tem um papel benéfico 

no processo de cicatrização de feridas.  

Contudo ainda não se encontraram evidências de que a suplementação 

com zinco no caso de feridas crónicas que não cicatrizam deva incorporar o 

tratamento destas feridas por rotina, estando só indicada a suplementação em 

casos de deficiência clínica. A problemática das feridas não cicatrizantes e o 

papel da nutrição merece atenção por parte da comunidade científica e dos 

profissionais de saúde. 

 

Palavras-Chave: Diabetes, Úlceras, Nutrição e Zinco 
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Abstract 

 

Diabetes is the metabolic disease better known around the world, reaching 

epidemic proportions. 

The term diabetic foot refers to feet injuries resulting from diabetes and its 

complications. The foot ulcers are the most common complication in diabetics, 

becoming the long-term complication that leads to more hospitalizations, 

contributes to increase morbidity and mortality and is the main reason that leads to 

amputation. Ulcers are considered chronic wounds.  

Nutrition is an extrinsic factor that demonstrates influence on wounds 

treatment. Zinc is an essential micronutrient to the body, which performs several 

functions including the participation in the differentiation, proliferation and 

apoptosis at the cellular level. Evidence emerges that zinc has a beneficial role in 

the healing of wounds.  

No evidence was found that zinc supplementation in the case of non-

healing wounds should be a routinely treatment of these wounds, being given only 

supplementation in cases of clinical deficiency. The issue of non-healing wounds 

and the role of nutrition deserve attention by the scientific community and health 

professionals. 
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Introdução 

 

A diabetes mellitus é a doença metabólica mais conhecida em todo o 

mundo(1-2), afectando mais de 220 milhões de pessoas segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS)(3). 

A diabetes define-se como uma doença crónica que ocorre quando o pâncreas 

não produz insulina suficiente ou o organismo não utiliza eficazmente a insulina 

que produz. Apesar das diferentes causas e características desta patologia, tanto 

os tipos 1 e 2 da Diabetes acarretam complicações a longo prazo semelhantes(4). 

De entre as complicações consequentes da diabetes podemos encontrar o pé 

diabético. Este termo indica qualquer lesão a nível dos pés resultante da diabetes 

e das suas complicações associadas e consiste na mistura de várias patologias 

que incluem a neuropatia diabética, a doença vascular periférica, a 

neuroarteriopatia de Charcot, úlceras nos pés e a osteomielite(1).  

As ulcerações nos pés são a complicação mais comum em diabéticos(5-6), 

tornando-se também a complicação a longo prazo que mais leva a 

hospitalizações(7) e contribui para o aumento da morbilidade e mortalidade(8). É 

ainda o principal motivo que leva a amputação(6-7, 9-10). Torna-se deste modo um 

problema de saúde pública(5), acarretando custos monetários e custos na 

qualidade de vida dos doentes. As úlceras presentes nos pés de indivíduos com 

diabetes são consideradas feridas crónicas. As feridas definidas como crónicas 

ocorrem devido à interrupção ou ao anormal processo de cicatrização(11). 

O processo de cicatrização de feridas é complexo, encontrando-se a 

actividade celular aumentada, assim como a actividade metabólica e a 
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necessidade de nutrientes(12-14). De facto a deficiência de nutrientes pode impedir 

ou dificultar o processo de cicatrização de feridas(13-15) e aumentar o risco de 

desenvolver úlceras crónicas(13).  

O zinco é um micronutriente essencial ao organismo e desempenha várias 

funções, de entre as quais a participação na estrutura e função de mais de 300 

enzimas diferentes(16-18). Participa ainda em diversos processos biológicos como a 

síntese e degradação dos principais metabolitos (glícidos, lípidos e proteínas) e a 

regulação de genes(19). A nível celular está envolvido na proliferação, 

diferenciação e apoptose(20). Vários estudos indicam um efeito benéfico do zinco 

no processo de cicatrização de feridas(21-23). 

Era minha intenção ao iniciar o trabalho complementar de estágio realizar 

um trabalho de investigação de modo a avaliar o efeito da suplementação de 

zinco em indivíduos com pé diabético infectado. Contudo devido a obstáculos ao 

longo da realização do estudo tornou-se necessário abandonar a ideia original. 

Deste modo esta monografia tem como objectivo abordar o tema do zinco e os 

seus efeitos nas feridas e na cicatrização de feridas crónicas ou não-cicatrizantes, 

como é o caso das úlceras do Pé Diabético, bem como o efeito o efeito do zinco 

na diabetes mellitus. 
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1. A Diabetes Mellitus 

 A diabetes mellitus é a doença metabólica mais conhecida em todo o 

mundo(1-2), alcançando proporções epidémicas(1).   

Dados da OMS indicam que mais de 220 milhões de pessoas em todo o mundo 

têm diabetes(3). Esta patologia define-se como uma doença crónica que ocorre 

quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou o organismo não utiliza 

eficazmente a insulina que produz(3). É caracterizada por hiperglicemias, como 

consequência da inexistência de insulina no sangue ou reduzida acção desta 

mesma hormona(3).  

A Associação Americana de Diabetes (ADA) classifica clinicamente a diabetes 

mellitus em 4 tipos distintos(24): 

 Diabetes mellitus tipo 1 (deficiência absoluta de insulina); 

 Diabetes mellitus tipo 2 (defeito progressivo na secreção de insulina e 

resistência à insulina); 

 Diabetes mellitus gestacional; 

 Outros tipos de diabetes mellitus (defeitos genéticos, doenças do pâncreas 

entre outras causas). 

Os dois principais tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, diferem na sua etiologia. 

Enquanto a diabetes mellitus tipo 1 resulta de um processo essencialmente auto-

imune, só uma minoria da diabetes mellitus tipo 2 é resultado deste processo. O 

principal processo imunológico envolvido, consiste na destruição das células β-

pancreátias, que produzem insulina, que é causada não só pelas células-T como 

pela presença de auto-anticorpos(4). Na etiologia desta doença, para além dos 

mecanismos genéticos e imunológicos também os factores ambientais estão 
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envolvidos, mais notoriamente na diabetes tipo 2, que pode ser considerada uma 

doença multifactorial(25). 

Apesar das diferentes causas e características, tanto os tipos 1 e 2 da 

diabetes acarretam complicações a longo prazo semelhantes, nomeadamente 

neuropatia diabética, retinopatia, angiopatia e nefropatia(4).  

Tem sido sugerido que a causa destas complicações se deve a uma longa 

exposição dos tecidos à glicose, decorrente da sua elevada concentração no 

sangue, atribuindo desta forma um efeito tóxico à glicose(25). Outros estudos 

referem que a acumulação de produtos glicosilados também é uma causa para as 

complicações da diabetes(4). 

   Outra possível explicação é o comprometimento do balanço oxidativo. De 

facto, ocorre um aumento na produção de espécies reactivas de oxigénio (ROS), 

que podem causar danos a nível das células, provocar danos nos lípidos e nas 

proteínas membranares ou induzir modificação nos ácidos nucleicos(25). 
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2. O pé diabético 

 

O termo pé diabético refere-se a qualquer lesão a nível dos pés resultante 

da diabetes e das suas complicações associadas e consiste na mistura de várias 

patologias que incluem a neuropatia diabética, a doença vascular periférica, a 

neuroarteriopatia de Charcot, úlceras nos pés e a osteomielite(1).  

As ulcerações nos pés são a complicação mais comum em diabéticos(5-6), 

estimando-se que 15% da população com diabetes irá desenvolver úlceras nos 

pés pelo menos uma vez ao longo da vida(2, 9). Esta é a complicação a longo 

prazo da diabetes que mais leva a hospitalizações(7) e contribui para o aumento 

da morbilidade e mortalidade(8).É também o principal motivo que leva a 

amputação(6-7, 9-10), podendo mesmo ser responsável por 14 a 24% das 

amputações entre indivíduos com diabetes na população americana(9). Estima-se 

que indivíduos com diabetes tenham um risco superior a 25% de desenvolver 

ulcerações nos pés(1, 26). 

Globalmente o pé diabético permanece um grande problema e um ainda 

maior desafio para profissionais de saúde, para a sociedade e para a economia 

em muitos países(10). Torna-se deste modo um problema de saúde pública(5), 

acarretando custos monetários e custos na qualidade de vida dos doentes.  

 

Epidemiologia 

 

As complicações relacionadas com o pé diabético são mais frequentes em 

homens e em pessoas com mais de 60 anos (1). Dados relativos à prevalência e 

incidência desta patologia são escassos, no entanto estima-se que a incidência 
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ronda os 1-4% e a prevalência os 4-10% (1). Estas complicações acarretam 

custos, sobretudo as amputações que ocorrem 10 a 30 vezes mais na população 

com diabetes do que na população em geral(1).    

 

Patogénese 

 

São vários os factores que predispõem e contribuem para a ocorrência das 

complicações relacionadas com o pé diabético. Na tabela 1 estão descritos os 

principais factores de risco no pé diabético(1).  

 

Neuropatia 

Doença vascular periférica 

Trauma 

Infecção 

Mau controlo glicémico 

Calçado impróprio 

Outros: idade avançada, tabagismo, baixas 

condições socioeconómicas, factores psicológicos 

 

Tabela 1. Factores de risco no pé diabético(1). 

 

As complicações do pé diabético normalmente resultam da interacção de 

pelo menos 2 destes factores causais, dos quais a neuropatia é considerada a 

mais importante, seguida da doença vascular periférica(1). Com a excepção do 

trauma, nenhum dos factores mencionados é suficiente para causar ulceração 

isoladamente(10). 



  7 

 

Dados indicam que a neuropatia diabética está presente em diferentes graus em 

mais de 50% dos diabéticos com mais de 60 anos, o que aumenta o risco de 

ulcerações nos pés em 7 vezes(1). 

A neuropatia diabética afecta funções a nível: 

 Motor: leva a atrofia muscular, deformações e alterações biomecânicas dos 

pés e redistribuição da pressão que pode levar a ulcerações(1). 

 Sensorial: torna o pé menos sensível aos estímulos que normalmente 

provocam dor e desconforto, que pode levar a traumas repetitivos e por fim 

a ulcerações(1).   

 Autonómico: leva a perda de suor ficando a pele seca e predisposta a 

rachaduras e fissuras e alteração da regulação autonómica do fluxo 

sanguíneo cutâneo(1).  

 

A doença vascular periférica por si só raramente leva a ulcerações nos pés, 

mas associando-se à neuropatia diabética leva à degradação dos tecidos, e reduz 

o suprimento arterial dos tecidos necessário à cicatrização de úlceras(2). 

A seguinte figura ilustra a relação entre estas duas causas. 
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Figura 1. Relação entre a neuropatia diabética e a doença vascular periférica na 

formação de úlceras nos pés. Adaptado(27). 
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3. As Feridas e o Processo de Cicatrização 

 

As feridas são definidas como uma perturbação da função e estrutura 

anatómica normais(28). 

O processo de cicatrização de feridas implica 3 a 5 fases dependendo da 

classificação de vários autores e da ligação dos mecanismos biológicos. Neste 

texto, vai ser referido o processo de cicatrização de feridas como tendo 4 fases, 

nomeadamente(28): 

 Hemostase 

 Inflamação 

 Proliferação  

 Remodelação 

 

O processo de cicatrização de feridas é um processo fisiológico que envolve 

uma sequência de fases que, embora o processo seja contínuo, se sobrepõem.  

A primeira fase do processo de cicatrização é a hemostase. Inicia-se 

imediatamente à lesão e geralmente completa-se em poucas horas. Aquando da 

ocorrência da lesão da pele, geralmente ocorre sangramento que activa a 

hemostase e também permite a descarga dos microrganismos e antigéneos da 

ferida. A hemostase é iniciada por uma variedade de factores de coagulação que 

são libertados pelas células do tecido lesado, activando deste modo a cascata de 

coagulação extrínseca. A agregação plaquetária e a exposição do colagéneo das 

células danificadas iniciam e cascata de coagulação intrínseca e despoletam a 

vasoconstrição mediada pelas plaquetas. Esta vasoconstrição previne perdas de 
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sangue futuras enquanto o coágulo de fibrina forma um tampão temporário que 

vai selar a ferida impedindo o influxo de microrganismos(28).  

A hemostase, para além de exercer um efeito protector sobre a ferida, é uma fase 

crítica para o sucesso da cicatrização de feridas. O coágulo de fibrina, composto 

por fibrina e fibronectina, é uma matriz provisória que vai suportar e conduzir os 

fibroblastos e queratinócitos até ao local onde são necessários. 

Nesta fase são ainda activadas as plaquetas, o que vai resultar na sua 

desgranulação e consequente libertação de uma variedade de citocinas que irão 

induzir a reparação dos tecidos e activar defesas imunológicas adicionais. O 

mecanismo pelo qual as citocinas actuam inclui o recrutamento de células 

inflamatórias para o local da ferida, activando a resposta inflamatória, e a 

proliferação de novas células e novos vasos sanguíneos. Um dos grupos de 

citocinas envolvidos na cicatrização é o dos factores de crescimento mediados 

pelas plaquetas, que são responsáveis por uma variedade de processos 

moleculares que incluem o influxo de fibroblastos e queratinócitos, síntese de 

colagéneo e de outras proteínas da matriz extracelular, a regulação de 

movimentos celulares, o crescimento dos novos vasos sanguíneos e a síntese de 

enzimas usadas na remodelação do tecido de conecção formado 

recentemente(28). 

A segunda fase, a inflamação, inicia-se logo após a hemostase, 

completando-se nas primeiras 24 a 72 horas. É activada por uma série de 

mediadores libertados pelas células e capilares do tecido lesado, pelas citocinas 

libertadas pelas plaquetas e pelos produtos resultantes da hemostase. Minutos 

depois do ferimento, os neutrófilos chegam ao local para deter quaisquer 

microrganismos presentes. Estas células também iniciam a reparação tecidular ao 
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activarem fibroblastos e células epiteliais. Para além dos neutrófilos, ocorre a 

migração de linfócitos, monócitos, células do plasma. Os neutrófilos são 

especialmente necessários quando ocorre infecção, pois até a infecção ficar 

controlada, a infiltração de neutófilos no local da ferida contínua. Na ausência de 

infecção os monócitos diferenciam-se em macrófagos e tornam-se as principais 

células fagocitárias(28).  

Deste modo os macrófagos são as principais células reguladoras do processo de 

cicatrização. As plaquetas e os macrófagos produzem uma variedade de citocinas 

que incluem factores de crescimento que regulam a migração, proliferação e 

organização no tecido e vasos sanguíneos formados. Os macrófagos produzem 

ainda metaloproteínases ou metaloproteases da matriz, de entre as quais a 

colagenase. 

Ainda na fase de inflamação são activadas substâncias vasoactivas como a 

serotonina, a bradicinina, protaglandinas e a histamina que aumentam a 

permeabilidade do endotélio no local da ferida e a perfusão. O aumento da 

permeabilidade facilita a infiltração das células imunes e reparadoras, bem como 

a chegada de oxigénio devido ao aumento da circulação. Assim está criado, no 

final da fase de inflamação, o ambiente ideal para a próxima etapa(28). 

A terceira fase do processo de cicatrização denomina-se proliferação e 

inclui três mecanismos: neovascularização, re-epitelização e granulação. 

 

 Neoavascularização. 

O processo de restauração da rede vascular denomina-se neovascularização 

ou angiogénese, é estimulada por factores de crescimento e pela hipoxia dos 

tecidos. Para acontecer é criado um gradiente de hipoxia entre os tecidos mais 
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viáveis que têm acesso a suprimento vascular (os mais periféricos que rodeiam a 

ferida) e os tecidos avascularizados (os mais centrais da ferida). A permeabilidade 

endotelial aumentada permite que os nutrientes escapem da rede vascular intacta 

para o interstício da ferida. Está criado deste modo um ambiente rico em 

nutrientes favorável e propicio à reparação dos tecidos até que a angiogénese 

ocorra. Nesta fase ocorre ainda a formação de uma matriz extracelular 

apropriada(28). 

 Re-epitelização 

Este processo ocorre quando os queratinócitos cobrem completamente a 

superfície da área da pele danificada. Nesta fase a actividade mitótica é intensa. 

Os queratinócitos são estimulados por factores de crescimento, proliferando e 

migrando para o local da ferida. Esta migração ocorre à custa de um gradiente 

quimiotático originado pelos factores e crescimento(28).  

 Granulação 

O tecido de granulação é um tecido de transição que substitui a matriz 

anteriormente formada de fibrina e fibronectina. Este tecido é metabolicamente 

muito activo e suporta a proliferação de vários tipos de células e proteínas e é 

também muito vascularizado. As células predominantes no tecido de granulação 

são os fibroblastos que produzem colagéneo e outras substâncias que compõem 

a matriz extra celular. A migração e a proliferação de fibroblastos são activadas 

por sinalização dos factores de crescimento mediados pelas plaquetas(28).  

  A última etapa do processo de cicatrização de feridas é a remodelação, na 

qual ocorre a remodelação ou maturação do tecido de granulação formado 

anteriormente em tecido de conecção maduro. Nesta fase as principais células 

modeladoras são os macrófagos e os fibroblastos. Os processos observados são 
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as ligações cruzadas de colagéneo, maturação celular e a apoptose. É um 

processo que se inicia em alturas diferentes nas diferentes regiões da ferida. O 

processo de remodelação resulta de um balanço entre a síntese de novo 

colagéneo e a degradação do produzido anteriormente. É regulada por 

fibroblastos e por metaloproteases da matriz que controlam a diferenciação 

celular(28).  

As feridas podem ser definidas relativamente à cronicidade em agudas ou 

crónicas(28). As crónicas ocorrem devido à interrupção ou ao anormal processo de 

cicatrização(11), ficando assim impedido o restabelecimento anatómico e da 

integridade funcional num espaço de tempo apropriados(29). As feridas crónicas 

afectam cerca de 1% da população europeia e o seu tratamento é responsável 

por 2% do orçamento de saúde(29). Assim, qualquer ferida que permaneça sem 

cicatrizar ao fim de 4 semanas é causa de preocupação e está associada a 

resultados piores, que incluem a amputação(9).  

Feridas não-cicatrizantes são susceptíveis a complicações que afectam não só o 

tempo de cura mas também têm um impacto negativo nos próprios doentes(11). As 

complicações associadas a feridas crónicas incluem limitações funcionais, como 

dificuldades de movimento, infecções e transformações malignas, resultando 

numa diminuição da qualidade de vida dos doentes. Para além disso, outras 

complicações relacionadas com infecções também podem ocorrer como celulite, 

formação de abcessos, osteomielite, gangrena e mesmo sepsis, como resultado 

de feridas infectadas. De extrema importância é o facto de que úlceras nos pés 

são a causa mais comum de amputação não traumática(11).  

A reparação de feridas deve ocorrer num ambiente fisiologicamente 

propício à reparação e regeneração dos tecidos(15). O processo de cicatrização de 
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feridas é complexo, no qual a actividade celular está aumentada, assim como a 

actividade metabólica e a necessidade de nutrientes, ou seja, um adequado 

processo e cicatrização de feridas requer uma nutrição igualmente adequada(14). 

Contudo, são conhecidos vários factores clínicos que impedem a cicatrização de 

feridas como: hipoxia, infecções, tumores, distúrbios metabólicos como a diabetes 

mellitus e uma alimentação deficiente em proteínas, vitaminas ou minerais(15). 

De facto a deficiência de nutrientes pode impedir ou dificultar o processo de 

cicatrização de feridas(13-15) e aumentar o risco de desenvolver úlceras 

crónicas(13). O aumento das necessidades metabólicas causadas pela inflamação 

e actividade celular na cicatrização de feridas, acarreta uma maior necessidade 

de proteínas ou aminoácidos, vitaminas e minerais(30). Aliás, tem sido 

demonstrado que a malnutrição está relacionada com a diminuição da força tensil 

da ferida e um aumento das taxas de infecção(14). Doentes malnutridos podem 

desenvolver úlceras de pressão, infecções, e atraso da cicatrização de feridas 

que resultam em feridas crónicas não-cicatrizantes, feridas que são responsáveis 

por grande mortalidade e morbilidade(14). Por estes e outros motivos, entender o 

processo de cicatrização de feridas e a influência da nutrição é essencial para o 

sucesso da intervenção em doentes com feridas(30). Os investigadores que têm 

explorado este complexo processo e a dinâmica da reparação dos tecidos, 

identificaram vários factores nutricionais envolvidos na regeneração tecidular, tais 

como as vitaminas A, C e E, o zinco, a arginina, a glutamina e a glucosamina(30). 

Na figura (figura 2) a seguir representada, estão representadas as fases do 

processo de cicatrização de feridas e alguns factores nutricionais relevantes(15). 
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Figura 2. Alguns factores nutricionais envolvidos nas várias fases do processo de 

cicatrização. Adaptado(15). 
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4. A cicatrização e a diabetes 

 

Anteriormente fá foi referenciado que feridas crónicas são feridas em que o 

processo normal de cicatrização falhou, ou seja as fases do processo de 

cicatrização não ocorreram devidamente, entrando as feridas num estado de 

inflamação patológico, que acarreta consequências. A diferença no processo de 

cicatrização de feridas agudas e crónicas reside essencialmente no perfil da fase 

inflamatória(11). O diagnóstico que está por detrás de uma ferida que não cicatriza 

é variado, mas a maior parte das úlceras são causadas por isquemia secundária à 

diabetes mellitus, estase venosa e pressão(11).   

As úlceras presentes nos pés de indivíduos com diabetes são sobretudo e de 

extrema importância para a avaliação e tratamento de feridas consideradas 

crónicas(9).  

O processo de cicatrização de feridas, para além de ser complexo, no caso de 

indivíduos com diabetes mellitus pode estar mais difícil de atingir devido à 

presença de complicações confundidoras (neuropatia, doença vascular periférica 

e comprometimento da resposta imune(26). 

Muitos factores têm sido sugeridos como possível explicação para o processo de 

cicatrização na diabetes estar alterado(9). Esses factores incluem: 

 Via celular/inflamatória anormal. 

 Neuropatia periférica. 

 Doença vascular/hipoxia dos tecidos. 

 

Têm sido encontradas anormalidades na função celular, particularmente de 

fibroblastos e neutrófilos. In vitro a hiperglicemia mostrou actuar como um tóxico 
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para estas células; in vivo a hipergliemia pode resultar numa elevada 

susceptibilidade à infecção. A relação entre a hiperglicemia e diferenças na 

função celular de neutrófilos, macrófagos e fibroblastos foi postulada, contudo a 

observação in vivo desta associação ainda não foi demonstrada(9). 

De facto, a análise histopatológica de feridas em diabéticos demonstra 

malformações da matriz extracelular, provavelmente através de fibroblastos 

anormais, que mostram migração e proliferação prejudicadas quando expostos a 

altas concentrações de glicose in vitro(31). A libertação defeituosa de citocinas e de 

factores de crescimento levam a uma resposta inflamatória anormal de células 

para o local da ferida. Estes factos aliados à reduzida e prejudicada circulação 

macro e microvascular e à reduzida oxigenação dos tecidos lesados, resultam 

numa capacidade de cicatrização de feridas diminuída em indivíduos com 

diabetes(31). 

O factor mais consistentemente associado com a formação de úlceras no 

pé em indivíduos com diabetes é a presença de neuropatia periférica(9). 

A neuropatia motora resulta no enfraquecimento e mudança na estrutura do pé, o 

que pode contribuir para o continuado ferimento dos tecidos. Por seu lado a 

neuropatia sensorial diminui a resposta neuroinflamatória enquanto a neuropatia 

autonómica prejudica a manutenção normal da integridade celular, do tónus 

vascular e a resposta termoregulatória. Todas estas respostas intervêm no 

processo de reparação tecidular, e se se encontram comprometidas podem 

interferir com o processo normal de cicatrização da ferida(9). 

Em doentes com diabetes, os sinais locais e sistémicos de inflamação de feridas 

podem frequentemente estar reduzidos como resultado da associação da doença 

vascular periférica e imunossupressão. A ferida infectada pode permanecer 
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indolor como resultado da neuropatia, o que pode levar a um atraso 

desnecessário em obter tratamento(26).   

O trauma sofrido durante a deambulação, pode não só criar uma ferida mas 

também permitir que o processo de cicatrização persista numa fase de inflamação 

crónica. Este facto pode explicar como e porque é que as úlceras dos pés em 

diabéticos tão frequentemente se tornam úlceras crónicas. 

Para o crescimento de fibroblastos e o inicio da angiogénese é necessário um 

gradiente de pressão de oxigénio nos tecidos, por isso uma hipoxia crónica pode 

prejudicar a cicatrização de feridas. Na diabetes a isquemia está bem presente, 

contribuindo para 30 a 40 % das úlceras nos pés. Este facto deve-se à doença 

vascular periférica na e a existência de disfunção microvascular pode complicar 

ainda mais o problema vascular(9).  

A disfunção endotelial pode também ser um importante factor que contribui para a 

patogénese de úlceras nos pés em indivíduos com diabetes e neuropatia(9). 

Indivíduos com doença vascular periférica estão predispostos a uma reduzida 

capacidade de cicatrização de feridas e sabendo que a diabetes está associada 

com um risco 2 a 3 vezes aumentado de aterosclerose, torna-se necessário a 

identificação e tratamento dos factores de risco vascular como a hipertensão, a 

dislipidemia e o tabagismo(26).   

O controlo glicémico pode também ser um factor importante no processo 

de cicatrização, nomeadamente no tempo de cicatrização, pois pensa-se que um 

mau controlo glicémico pode prejudicar as ligações cruzadas do colagéneo e a 

função das metaloproteínases da matriz(1). Contudo até ao momento não existem 

dados suficientes que suportem este facto.  
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A concentração de glicose no sangue cronicamente elevada em indivíduos com 

diabetes levam a uma cicatrização de feridas deficiente, diminui a resistência da 

ferida e prejudica a angiogénese subsequente à reparação dos tecidos(31).  

A acumulação de produtos finais glicosilados na diabetes pode afectar 

adversamente a produção da matriz extracelular, a função celular e a produção de 

citocinas(31). 

As feridas nos diabéticos devem ser tratados por vários motivos(9): 

 De modo a melhorar a qualidade de vida. 

A cura das feridas nos pés melhora a aparência dos pés e permite que os doentes 

retomem as suas actividades motoras habituais, podendo andar desde que o 

façam com calçado adequado(9). 

 Controlar a infecção. 

As feridas infectadas, embora assintomáticas na maior parte dos casos, podem 

progredir atingindo tecidos mais profundos e mesmo o osso. Assim o tratamento 

das feridas deve procurar evitar que fiquem infectadas(9). 

 Manter um bom estado de saúde. 

Infecções das feridas dos pés podem provocar um controlo glicémico agravado, 

bem como as funções renal e cardíaca e o balanço nutricional. Ao prejudicar a 

mobilidade, as feridas nos pés muitas vezes levam a um descondicionamento e 

disfunção psico-social(9).  

 Prevenir amputações. 

As amputações estão associadas a uma considerável mortalidade e morbilidade e 

a custos financeiros, para além de acarretarem uma diminuição na capacidade 

física dos doentes. Um indivíduo que tenha sofrido uma amputação tem maior 
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risco de vir a sofrer uma segunda amputação. A cura das feridas reduz o risco de 

amputações(9). 

 Reduzir custos. 

Os custos associados a uma amputação são mais elevados do que os custos 

relacionados com o tratamento de úlceras. Este facto deve-se à diminuição do 

tempo de tratamento, bem com do tempo de hospitalização, podendo mesmo este 

último nem ser necessário(9). 
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5. O Zinco 

 

O zinco é um elemento conhecido desde tempos antigos. Encontra-se 

amplamente distribuído no ambiente, podendo encontrá-lo na água, no ar e nos 

alimentos(17). As propriedades medicinais do zinco na forma de calamina foram 

documentadas há cerca de 3000 anos atrás nos antigos manuscritos 

Ayurvedicos(17). Mais tarde, em 1869 Raulin estabeleceu a importância do zinco 

nos sistemas biológicos, ao observar que um fungo (Aspergillus Niger) não 

crescia num meio com deficiência em zinco(17). As pesquisas realizadas 

subsequentemente vieram enriquecer o conhecimento e a importância atribuída 

ao zinco, mostrando que está presente tanto nas células vegetais como nas 

animais, principalmente como co-factores ou componente estrutural de enzimas 

envolvidas na replicação celular, síntese de proteínas e sistemas de reparação de 

feridas(17). Mais tarde em 1940, Keilin e Mann identificaram a primeira 

metaloenzima, a anidrase carbónica(32), na qual o zinco é um co-factor essencial. 

Até aos tempos actuais, o zinco foi identificado em mais de 300 enzimas 

diferentes(17-18), entre as quais a desidrogenase alcoólica, a fosfatase alcalina, a 

enzima conversora da angiotensi na, metaloproteínases da matriz, a transcriptase 

reversa, polimerases do Ácido Desoxirribonucleico (ADN) e do Ácido Ribonucleico 

(ARN) e a dismutase do superóxido(17). Os “zinc-fingers”, representam uma 

estrutura presente em determinadas proteína denominadas factores de 

transcrição (proteínas que se ligam ao ADN) e outras enzimas envolvidas no 

metabolismo do ADN. Estas estruturas são uma sequência de cerca de 30 

aminoácidos que contêm resíduos de cisteína e histidina, a qual necessita de se 

ligar a um átomo de zinco para permitir que a proteína se ligue ao ADN(17-33). 
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O zinco é um ião intracelular e o 2º elemento mais abundante no organismo a 

seguir ao ferro(17, 34-35). Foi identificado por um grupo de bioquímicos em 1934 

como sendo um micronutriente essencial(17).   

No organismo o zinco desempenha várias funções, entre as quais a mais 

relevante é a participação na estrutura e função de enzimas, bem como participar 

em diversos processos biológicos como a síntese e degradação dos principais 

metabolitos (glícidos, lípidos e proteínas) e a regulação de genes. O zinco 

desempenha ainda funções de estabilização da estrutura de proteínas e de ácidos 

nucleicos e da integridade de organelos sub-celulares, assim como funções no 

processo de transporte, na imunidade e na expressão da informação genética(19).   

 

Regulação do zinco no organismo 

O organismo contém 2 a 3 g de zinco(19,20) distribuídas por todas as células 

do organismo.  

 Os alimentos que são boas fontes de zinco são as carnes vermelhas, 

marisco, ostras e amêijoas(16).  

A absorção de zinco ocorre a nível do intestino delgado, na forma livre de 

iões de zinco ou possivelmente em complexos com aminoácidos(33). O zinco liga-

se à membrana apical dos enterócitos, é transportado para as células e depois 

secretado para o sangue ou de volta para o intestino como zinco endógeno. No 

organismo o zinco sofre regulação de uma enzima, a metalotionina, que regula as 

reservas de zinco intracelulares, moléculas reguladoras de genes e as reservas 

de zinco, e protege as células do efeito deletérico da exposição a elevados níveis 

de zinco(17). O organismo absorve mais eficazmente pequenas quantidades de 

zinco do que quantidades maiores, sendo a absorção entre 10 a 35 %, embora o 
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grau de absorção de zinco dependa de vários factores como o estado de zinco da 

pessoa, as necessidades individuais, o conteúdo em zinco da refeição e a 

presença de outros minerais competidores(16). Em alguns estadios da vida, como 

o crescimento, a gravidez e a lactação, devido a necessidades aumentadas, a 

absorção de zinco está aumentada. Por outro lado existem factores alimentares 

que podem diminuir a absorção de zinco como a presença de fibras e de fitatos. 

Os níveis de zinco séricos tendem a manter-se estáveis durante uma alimentação 

pobre em zinco(16). 

O zinco é essencial para o crescimento e desenvolvimento infantil. A nível 

celular está envolvido na proliferação, diferenciação e apoptose. Também é de 

extrema importância no processo imune, metabolismo e reparação do ADN, na 

reprodução, na visão, no paladar e no comportamento, para além de ser essencial 

para a neurogénese, sinaptogénese, crescimento neuronal e neurotransmissão. 

De facto, o zinco também é armazenado em certas vesículas sinápticas e 

libertado como um neuromodulador(20). 

Segundo a OMS, a deficiência em zinco foi destacada estando entre os 10 

principais factores que contribuem para as doenças nos países desenvolvidos(19).  

A deficiência neste mineral foi identificada pela primeira vez em 1961 e os 

sinais de deficiência foram identificados em 1963. A deficiência de zinco afecta 

cerca de 2 biliões de pessoas no mundo em desenvolvimento(36), sendo 

importante a sua identificação para a saúde e tratamento da deficiência de zinco. 

Pode ser classificada com sendo uma deficiência primária ou secundária(20). Os 

sintomas e sinais da deficiência de zinco são vários, incluindo um atraso no 

crescimento em crianças e hipogonadismo, dermatites e atraso da cicatrização de 

feridas, bem como uma diminuição na função imune com consequente aumento 
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da susceptibilidade a infecções entre outros. Na tabela 2 estão descritos vários 

sintomas da deficiência de zinco(19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Principais sintomas associados à deficiência de zinco. Adaptado(19). 

 

O diagnóstico da deficiência de zinco no organismo humano é complicado 

devido à sua baixa concentração e devido à falta de indicadores sensíveis. No 

plasma cerca de 60% está ligado à albumina, 30% à α-2-macroglobulina e os 

outros 10% a outros ligandos. Os valores séricos considerados normais estão 

entre 10-18 µmol/L, sendo que os homens costumam apresentar valores mais 

altos do que as mulheres. Valores inferiores a 9 µmol/L são clinicamente 

considerados deficiência. Contudo várias condições clínicas como neoplasias, 

hiperactividade, stress, trauma, tuberculose activa, doenças da pele, feridas 

Sintomas da deficiência em zinco 

Atraso do crescimento 

Atraso da maturação sexual 

Hipogonadismo e Hipospermia 

Alopécia 

Atraso Cicatrização feridas 

Lesões da pele 

Comprometimento do apetite 

Deficiências Sistema Imune 

Disturbios Comportamento 

Lesões Oculares, incluindo fotofobia e cegueira noturna 

Comprometimento do gosto (hipogeusia) 
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crónicas, insuficiência renal crónica, uremia e síndrome nefrótico são causas 

preditivas de baixa concentração de zinco no sangue(17).  

 

6. O Zinco e a Diabetes Mellitus 

 

Desde 1934 está provado que o zinco é um componente dos cristais de 

insulina(37) e desde então tem-se tentado estabelecer uma relação entre o zinco e 

a diabetes mellitus(4). 

Nas células β pancreáticas, a insulina é armazenada em vesículas secretatórias 

numa estrutura cristalina que envolve iões de zinco, formando um complexo(33). 

Quando ocorre a desgranulação das células β pancreáticas este complexo é 

libertado para a circulação portal(25,33). A variação da relação zinco-insulina nesta 

estrutura cristalina mostra que este pode alterar as propriedades antigénicas da 

insulina(25). Embora o complexo zinco-insulina não seja absolutamente necessário 

para a acção hormonal, a remoção do zinco pode reduzir a actividade imunológica 

da insulina, devido à alteração da sua estrutura ternária. Por outro lado a adição 

de zinco à insulina induz mudanças conformacionais e aumenta a ligação da 

insulina ao seu receptor. O zinco pode ainda modular outras acções da insulina, 

dado que foi demonstrado que estimula a lipogénese no adipócito em sinergia 

com a insulina(25). 

A diabetes altera o metabolismo de minerais, incluindo o zinco, e a 

alteração da homeostasia de minerais na diabetes contribui para a patogénese e 

progressão desta doença(38), estando consequentemente afectado o metabolismo 

dos hidratos de carbono. 
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O efeito do zinco no metabolismo da glicose pode ser específico e diferente 

dependendo da espécie. Se por um lado, o zinco afecta os níveis de glicose em 

estudos experimentais em animais, injecções intravenosas de zinco não 

mostraram efeitos nos valores de glicose plasmáticos em humanos saudáveis ou 

diabéticos. No caso do metabolismo da glicose o zinco participa na activação da 

aldolase da 1-6 difosfato e inibe a fructose 1-6 diphosphatase. A cínase do 

piruvato é outra enzima relacionada com o zinco, e estudos mostram que a sua 

expressão se encontra diminuída em ratos com deficiência de zinco(25). 

A deficiência de zinco na diabetes não se encontra bem documentada(39), contudo 

necessidades adicionais podem ser necessárias nesta patologia. Muitos estudos 

têm demonstrado uma diminuição nas medidas fisiológicas do estado de zinco. 

Também têm sido observadas perdas de zinco na urina e indicadores de má 

absorção de zinco tanto em indivíduos com diabetes tipo 1 e tipo 2. A deficiência 

de zinco pode resultar da hiperglicemia ou do comprometimento da absorção de 

zinco a nível intestinal, mas na ausência de mecanismos compensatórios, a perda 

de zinco excessiva na urina pode ser a principal causa que leva a deficiência de 

zinco(20,21,39). Este facto pode conduzir a um estado de deficiência de zinco, 

contudo pode não ser demonstrado pela alteração da concentração de zinco no 

plasma, já que a concentração sanguínea de zinco em diabéticos pode encontrar-

se normal, diminuída, ou aumentada(25).  

Como resultado, o decréscimo do zinco corporal pode contribuir para as 

complicações da diabetes(21). Em termos mecânicos, o zinco tem sido descrito 

como tendo um efeito insulinomimético(4,20). Este facto baseado no papel 

fisiológico do zinco no receptor de transdução de sinal da insulina e mais 

particularmente na sua função reguladora da fosfatase da tirosina(21).  
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Para além disso o stress oxidativo tem sido apontado como um factor importante 

e que contribui para a patogénese da diabetes(21). O zinco exerce um papel 

antioxidante contra os efeitos deletéricos do stress oxidativo que está associado 

com a diabetes(20). Um estudo que tentou determinar o efeito da suplementação 

de zinco combinado com o crómio no stress oxidativo e na homeostasia da 

glicose sanguínea em indivíduos com diabetes tipo 2, sugeriu que existe um efeito 

antioxidante benéfico da junção destes dois antioxidantes(40).  

Quanto aos valores de Hemoglobina Glicada (A1C), que são usados como 

indicadores do controlo glicémico na diabetes, alguns estudos têm avaliado o 

efeito da suplementação em zinco neste parâmetro. Os efeitos não são 

conclusivos, pois alguns estudos encontram associação entre a suplementação e 

o aumento ou diminuição dos valores de A1C, enquanto outros não encontram 

qualquer associação(21).  

Sendo assim, existe indicação de que o zinco pode ajudar contra o stress 

oxidativo em indivíduos com diabetes(20), mas o efeito da suplementação de zinco 

no metabolismo da glicose em humanos requer investigações mais detalhadas.  

Num estudo em que o objectivo foi identificar o efeito da suplementação de 

zinco em indivíduos com diabetes tipo 1, observou-se que os doentes 

suplementados tiveram diminuição de sintomas de gripe, poucos episódios de 

hipoglicemias, aumento do apetite, melhoria da cicatrização e também um 

aumento ponderal. Os níveis de A1C aumentaram depois da suplementação, 

demonstrando um controlo metabólico insatisfatório, o que pode ter acontecido 

por diversos factores e não directamente relacionado com a suplementação em 

zinco(39). 
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Uma revisão da literatura com o objectivo de avaliar o efeito da suplementação na 

prevenção da diabetes tipo 2, os autores não encontraram evidência que 

sustentassem este efeito(41). 

No entanto, a diabetes, recentemente tem sido considerada como potencial 

candidata a terapia com zinco(20). 
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Análise Crítica 

 

Vários estudos indicam um efeito benéfico do zinco no processo de 

cicatrização de feridas(21-23), e principalmente quando a deficiência de zinco está 

presente(13). O estado de zinco das pessoas pode ser um bom indicador para 

indicação da necessidade da suplementação em zinco(21). A suplementação em 

zinco está clinicamente indicada em casos de deficiência de zinco(34). 

O zinco é um agente anti-inflmatório, propriedade que pode ter um 

significado terapêutico benéfico em várias doenças em humanos. Em muitas 

doenças, a deficiência de zinco pode complicar as características clínicas de 

doenças, afectar adversamente o estado imunológico e aumentar o stress 

oxidativo e a geração de citocinas inflamatórias(36,42).  

O zinco desempenha importantes funções na síntese e replicação do DNA 

necessárias ao crescimento(35). Desempenha ainda um papel importante na 

proliferação de células inflamatórias e modula a inflamação cutânea(43). Durante 

as fases de proliferação e maturação o zinco é necessário para a síntese de 

colagéneo e para a proliferação de fibroblastos e de queratinócitos(35). 

Na fase de hemostase do processo de cicatrização de feridas, existem evidências 

que o zinco participa na regulação do equilíbrio entre factores pro e anti- 

trombóticos que são libertados das plaquetas e do endotélio(18). Dados sugerem 

que a elevada concentração sanguínea de zinco sustentada pode predispor e 

aumentar coagulação e a concentração baixa o aumento do tempo de coagulação 

do sangue. Apesar de tudo a participação do zinco na hemostase ainda é um 

campo com potencialidade de investigação(18).  
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Na pele, o zinco localiza-se no meio intracelular e na matriz extracelular na 

epiderme e na derme, na forma complexada com proteínas. Nesta estrutura o 

zinco actua como um estabilizador das membranas celulares e como co-factor 

essencial para o desenrolar de vários processos como a mitose, migração e 

maturação celulares(17). A concentração de zinco na epiderme (50-70 µg/g de 

peso seco) é mais elevada do que na derme (5-10 µg/g de peso seco) na pele 

humana, talvez reflectindo a actividade das polimerases do ADN e do ARN 

dependentes do zinco na actividade mitótica das células basais(17).  Os níveis 

cutâneos de zinco são proporcionais aos níveis de actividade mitótica e a 

concentração de zinco aumenta até pelo menos 15% depois de ocorrer uma lesão 

aguda da pele(13).   

Os primeiros estudos que avaliaram a influência da toma oral de sulfato de 

zinco na cicatrização de feridas em humanos datam de 1967(22,23). Nestes estudos 

os autores encontraram um efeito benéfico da suplementação com sulfato de 

zinco na redução do tempo de cicatrização. Contudo, nesta altura os 

conhecimentos acerca dos efeitos da suplementação com sulfato de zinco eram 

escassos, para além das limitações dos estudos e da presença de viéses. No 

entanto, as conclusões obtidas foram bastante úteis para a comunidade científica 

demonstrando que seria necessário dar atenção a este assunto bem como 

realizar mais e melhores investigações. 

Contudo não existe evidência clínica suficientemente forte que indique que o 

sulfato de zinco oralmente ajuda na cicatrização de úlceras arteriais e 

venosas(13,44).  

Num pequeno trabalho de investigação realizado por mim durante o 

período de estágio, em que o objectivo foi observar o efeito da suplementação de 
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sulfato de zinco na cicatrização de feridas em diabéticos com pé diabético 

infectado e no controlo metabólico, verificou-se que ocorreu diminuição no tempo 

de internamento nos indivíduos que foram suplementados. Contudo não se pode 

afirmar que este facto ocorreu devido à suplementação com sulfato de zinco, pois 

factores como o tratamento no serviço do internamento, o estado inicial da ferida 

e do próprio paciente no inicio do internamento podem ser efeitos confundidores. 

O zinco é mais frequentemente aplicado topicamente no tratamento de 

feridas(21) e actua como um agente anti-séptico e anti-infamatório no tratamento 

de feridas(13,45). Num estudo em que o objectivo era avaliar o efeito do tratamento 

de ulcerações no pé diabético com hialorunato de zinco, concluiu que a 

associação destes compostos tem um efeito benéfico no tratamento destas 

feridas ao promover a cicatrização(46).  

Outro estudo, no qual utilizaram curativos de alginato que continham cálcio, zinco 

e magnésio no tratamento de feridas crónicas, os autores observaram que depois 

de 12 semanas de tratamento, a maioria das feridas tinha melhorado 

apreciavelmente e mais de 50% tinham curado completamente(47).  

A nutrição é um factor extrínseco importante que influencia a cicatrização 

de feridas e a malnutrição possui um efeito adverso na capacidade de cura eficaz 

e eficiente(35). Como referido anteriormente, a necessidade de nutrientes no 

processo de cicatrização encontra-se aumentada e em pessoas com diabetes a 

ingestão nutricional pode estar alterada, principalmente diminuída, facto que pode 

dificultar o processo de cicatrização de feridas nesta patologia. 

Num estudo, em que o objectivo foi investigar o efeito da ingestão de um 

suplemento nutricional hiperernergético e hiperproteico e enriquecido em arginina, 

vitamina C e zinco, na cicatrização de úlceras de pressão numa população idosa 
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a receber tratamento em casa, verificaram uma redução significativa da área 

média da úlcera de pressão(48).  

Num estudo com o objectivo de avaliar a influência de factores nutricionais 

no aparecimento e progressão de neuropatia diabética numa população 

espanhola com diabetes, concluíram que diabéticos com longa duração de 

doença e com valores de A1C perto do óptimo ou óptimo, dietas com uma 

elevada razão de ácidos gordos monoinsaturados/saturados e 

polinsaturados/saturados, pode prevenir o aparecimento de neuropatia 

diabética(49).  

Outro estudo que tentou identificar ingestões inadequadas em indivíduos 

com complicações relacionadas com o pé diabético, não identificaram ingestão 

reduzida em termos de macronutrientes, o que não aconteceu relativamente a 

micronutrientes. De facto, foram identificados muitos indivíduos com uma ingestão 

de micronutrientes abaixo das recomendações de ingestão diárias e necessárias 

ao processo de cicatrização de feridas(50). 

Existe um efeito potencial na redução na morbilidade com uma estratégia 

de suplementação de zinco em grupos alvo. Assim, pode-se considerar esta 

medida como uma estratégia de saúde pública. As indicações para a 

suplementação requerem mais atenção por parte da comunidade científica, assim 

como o papel do zinco na patogénese e evolução das doenças, já que a 

deficiência de zinco é uma causa das doenças e da sua progressão. 

Os estudos que avaliam o efeito da suplementação com zinco são difíceis de 

comparar por vários motivos: o status inicial de zinco dos indivíduos é diferente, a 

sensibilidade dos diferentes parâmetros de quantificação de zinco no organismo, 
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os diferentes desenhos dos estudos e as interacções do zinco com outros 

nutrientes e micronutrientes como por exemplo o cobre.  

 

Considerações finais 

 

Apesar da suplementação nutricional com zinco intuitivamente pareça 

melhorar e a cicatrização de feridas, muitas questões são levantadas acerca do 

seu uso regular e rotineiro no tratamento de feridas, as quais ainda não têm uma 

resposta. Até à data muitos estudos e investigações têm sido realizados para 

demonstrar este efeito, sem contudo conseguir ultrapassar as limitações e 

dificuldades no desenho destes estudos.  

A suplementação em zinco realmente demonstra efeito em casos em que a 

deficiência deste elemento está presente, sem contudo nem sempre demonstrar 

efeito benéfico quando o oposto não acontece. 

A nutrição é um factor muito importante no tratamento de feridas, apesar de 

provavelmente não receber a atenção devida por parte dos profissionais de 

saúde. 

A diabetes, apesar de toda a evolução no tratamento desta patologia e no 

conhecimento das causas, patogénese, complicações e todos os factores 

envolvidos, permanece uma epidemia crescente na actualidade. As úlceras e 

outras feridas crónicas presentes em indivíduos com diabetes representam um 

desafio para os profissionais de saúde envolvidos no seu tratamento e para a 

comunidade científica. Representam um importante contributo para a morbilidade 

e mortalidade, mas a preocupação mais relevante, representa uma grande causa 
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de amputação. Assume deste modo responsabilidade na diminuição da qualidade 

de vida de doentes, a nível fisiológico, psicológico e mesmo monetário. Simboliza 

um problema de saúde pública que merece a atenção da comunidade médica e 

científica, na busca constante de metodologias que melhorem o seu tratamento.  

Na diabetes pode ocorrer um estado de deficiência de zinco, podendo o seu 

metabolismo estar alterado. Nestes casos a suplementação em zinco pode 

demonstrar um efeito benéfico.  

Na comunidade científica a renovação e aquisição de novos 

conhecimentos e o abandono de outros é uma constante, ou seja, o que é certo 

hoje poderá não o ser amanhã, tomando relevante importância a resolução das 

limitações presentes nas investigações até à data.  
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