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RESUMO 

A lipodistrofia generalizada congênita é uma rara doença genética com herança 

autossômica recessiva caracterizada por ausência generalizada de tecido adiposo 

subcutâneo e resistência insulínica. O nosso estudo objetivou conhecer o perfil de 

portadores de lipodistrofia generalizada congênita mediante história clínica, 

hábitos alimentares, aspectos sócio-econômicos e culturais; avaliar o consumo 

alimentar e o estado nutricional do grupo estudado; propor e avaliar um modelo 

de intervenção dietoterápica associada à suplementação oral com o elemento 

zinco para auxiliar o controle e a prevenção de complicações metabólicas 

associada à patologia. A avaliação inicial do consumo alimentar indicou apetite 

voraz comum em todos os portadores investigados. Com a introdução do 

elemento zinco, verificou-se redução do apetite contribuindo para a adesão dos 

mesmos ao plano alimentar proposto. Observou-se, também, que a dieta proposta 

contribuiu, principalmente, ao controle do metabolismo glicídico, especificamente, 

em relação à hemoglobina glicada (HbA1c). O estado nutricional dos portadores 

investigados revelou-se adequado em relação ao índice de massa corporal (IMC), 

circunferência do músculo do braço (CMB) e área da massa do braço (AMB), e 

indicou desnutrição grave em relação à prega cutânea do tríceps (PCT). O nosso 

estudo é único na literatura e traz contribuições importantes ao campo da nutrição 

e à população portadora desta patologia. Além disto, contemplou os requisitos de 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade exigidos pelo Programa de Pós-

graduação em Ciências da Saúde. 

Palavras-chaves: síndrome de Berardinelli-Seip, lipodistrofia generalizada 

congênita, dieta, zinco, leptina, apetite. 
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1. INTRODUÇÃO 

A lipodistrofia generalizada congênita ou síndrome de Berardinelli-Seip é 

uma rara doença, estimando-se prevalência inferior a um caso para 12 milhões de 

pessoas, que afeta todos os grupos étnicos e transmitida por herança 

autossômica recessiva 1.  A fisiopatologia da síndrome está relacionada com 

mutações em dois genes identificados nos cromossomos 11q13 e 9q34, 

respectivamente 2,3. Segundo Garg, em todo o mundo já foram descritos, 

aproximadamente, 300 casos 4.

O diagnóstico da síndrome pode ser feito ao nascer ou durante a infância, e 

o seu portador pode apresentar alterações clínicas, laboratoriais e metabólicas 5.

As principais características são atrofia completa do tecido adiposo subcutâneo e 

extrema resistência insulínica 6,7,8. Os portadores da síndrome desenvolvem, em 

longo prazo, complicações do diabetes mellitus, tais como, nefropatia, neuropatia 

e retinopatia 9.

Os pacientes diabéticos constituem população de risco à deficiência de 

zinco. Esta susceptibilidade pode ser atribuída à diminuição na capacidade 

intestinal de absorção de zinco e à hiperzincúria 10. Considerando-se a 

essencialidade do zinco, os suplementos dietéticos podem apresentar-se como 

uma estratégia para melhorar o cuidado à saúde de grupos populacionais 

susceptíveis à sua deficiência 11.
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O zinco é um elemento-traço essencial necessário ao metabolismo 

protéico, função de mais de 200 metaloenzimas e integridade da membrana 

celular 12. Este íon é componente de enzimas envolvidas no mecanismo de ação 

Figura 1. Pacientes portadores da síndrome de Berardinelli-Seip. 
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da insulina e no metabolismo glicídico 10. Além disso, tem demonstrado atividade 

insulinomimética 13,14, e desenvolve importante papel na regulação do apetite 15,16.

Em relação à dieta, esta desenvolve importante papel no desenvolvimento e 

controle do diabetes mellitus tipo 2 17. A intervenção nutricional para pacientes 

diabéticos objetiva alcançar e manter o ótimo controle metabólico, prevenir e tratar 

as suas complicações crônicas e melhorar a saúde geral dos pacientes mediante 

escolhas alimentares adequadas e de uma ótima nutrição 18.

Devido à raridade da síndrome e a escassez de informações na literatura 

em relação à associação da suplementação oral de zinco com a intervenção 

dietoterápica, fez-se necessário o desenvolvimento do estudo objetivando avaliar 

o modelo de intervenção proposta sobre a qualidade de vida dos portadores. Este 

estudo é original e trouxe contribuições relevantes à nutrição relativamente à 

síndrome de Berardinelli-Seip. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

As lipodistrofias humanas representam um grupo heterogêneo de doenças, 

caracterizadas por resistência insulínica e alterações, generalizada ou parcial, no 

desenvolvimento ou na distribuição do tecido adiposo 19. Classificam-se de acordo 

com a sua origem, em adquiridas ou congênitas, e com a natureza da perda de 

tecido adiposo, em parcial ou generalizada 5.

As formas adquiridas são lipodistrofia generalizada adquirida (síndrome de 

Lawrence), lipodistrofia parcial adquirida (síndrome de Barraquer-Simons) e 

lipodistrofia associada ao HIV. As formas genéticas são lipodistrofia generalizada 

congênita (síndrome de Berardinelli-Seip), lipodistrofia parcial congênita 

(síndrome de Köbberling-Dunnigan), lipodistrofia parcial com displasia 

mandibuloacral, síndrome de Werner e síndrome de Wiedemann-Rautenstrauch 

20.

A lipodistrofia generalizada congênita foi descrita pela primeira vez no 

Brasil, em 1954, por Berardinelli que descreveu duas crianças com aparência 

acromegalóide, hepatoesplenomegalia, hiperlipidemia, hipertrofia muscular e 

metabolismo anormal dos carboidratos 6. Posteriormente, em 1959, a doença foi 

revisada por Seip, e consagrou-se como síndrome de Berardinelli-Seip 7,21.

A lipodistrofia generalizada congênita ou síndrome de Berardinelli-Seip é 

uma desordem do metabolismo de carboidratos e lipídios, e caracteriza-se por 

apresentar um fenótipo característico. Ausência de tecido adiposo e hipertrofia 

muscular são marcantes desde os primeiros meses de vida, sendo freqüente a 

queixa de baixo ganho de peso 22.
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Os indivíduos afetados apresentam padrão único de perda de gordura 

corporal, ou seja, ausência quase generalizada de tecido adiposo 

metabolicamente ativo localizado na medula óssea e nas áreas subcutâneas 

intra-abdominal e intratorácica. No entanto, existe preservação do tecido adiposo 

com função mecânica localizado nas órbitas, região bucal, língua, palmas das 

mãos, solados dos pés, couro cabeludo, vulva, períneo, região periarticular e 

áreas epidurais 3.

Figuras 2. Pacientes portadores da Síndrome de Berardinelli-Seip. 
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Os portadores da síndrome caracterizam-se por apresentar acantosis 

nigricans, crescimento acelerado com padrão acromegalóide (mãos e pés longos, 

mandíbula proeminente, desenvolvimento somático e esquelético acentuado), 

cardiomegalia, cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão arterial sistêmica, 

hipertrofia cardíaca, esplenomegalia, flebomegalia, ginecomastia, hipertricose, 

macrogenitossomia e macroglossia 5.

Sabe-se que o tecido adiposo é um órgão dinâmico capaz de sintetizar e 

secretar uma variedade de citoquinas e hormônios, os quais desenvolvem 

importante função na homeostase energética e na regulação do metabolismo 

intermediário, tais como adiponectina, leptina, fator de necrose tumoral alfa (TNF-

) e interleucina 6 (IL-6) 23. Na lipodistrofia, a severidade das complicações 

metabólicas, tais como resistência insulínica, diabetes mellitus, dislipidemia e 

esteatose hepática, é determinada pela extensão da perda de tecido adiposo. 

Devido à perda de adipócitos funcionais, os portadores da síndrome possuem 

concentrações séricas reduzidas de adiponectina e leptina desempenhando uma 

Figura 3. Pacientes portadores da síndrome mostrando a acantosis nigricans . 
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forte relação com o desenvolvimento das complicações metabólicas já citadas 

23,24.

Devido à esteatose hepática, os portadores mostram, durante a infância, 

extrema hiperinsulinemia, a qual é indicativa de resistência insulínica, 

hepatomegalia e hipertrigliceridemia. Os indivíduos afetados também apresentam 

apetite voraz, gasto energético basal aumentado, clitoromegalia, hérnia umbilical, 

hirsutismo, oligo/amenorréia, ovários policísticos e retardo mental 25. A 

hepatoesplenomegalia, freqüentemente acompanhada de alterações nas provas 

de função hepática, pode resultar de aumento do conteúdo de triglicerídios e 

glicogênio no interior dos hepatócitos, associado ao processo cirrótico 6,26.

A alteração no metabolismo dos carboidratos caracteriza-se pela 

resistência periférica primária à insulina associada à hiperinsulinemia que, após a 

puberdade, culmina em diabetes mellitus secundário. Essa alteração está 

relacionada a defeitos nos mecanismos pós-receptores de ação da insulina 

presentes nos adipócitos, células musculares e hepatócitos, participando também 

na gênese da dislipidemia 22.

Em relação ao metabolismo lipídico, o defeito parece ser a incapacidade de 

armazenamento de gordura pelos adipócitos, provavelmente resultante de 

alterações no funcionamento dos transportadores transmembrânicos de glicose 

(GLUT 1-7) presentes nas células adiposas, musculares, esqueléticas e 

cardíacas. Conseqüentemente, os níveis intracelulares de glicerol estão 

reduzidos, prejudicando o armazenamento de ácidos graxos livres sob a forma de 

triglicerídios. A hipertrigliceridemia pode resultar em pequenos depósitos de 

gorduras denominados xantomas, que ocorrem nas regiões articulares, palmares, 
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peribucais e pés. Além disso, níveis muito elevados de triglicerídios podem causar 

pancreatite aguda 22.

A fisiopatologia da síndrome está relacionada com mutações em dois 

genes. O gene localizado no cromossomo 11q13, que codifica a proteína “seipin” 

de função desconhecida, e o gene localizado no cromossomo 9q34, que codifica 

a enzima AGPAT2 envolvida na biossíntese dos triglicerídios e glicerofosfolipídios 

3,9,24,25.

A enzima AGPAT2 é uma das seis isoformas conhecidas das 

aciltransferases AGPATs, com maior expressão no tecido adiposo 

Figura 4. Esquema mostrando mutações em Gng3lg e AGPAT2.

Fu et al. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2004; 89: 2916-2922.
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metabolicamente ativo, quase escasso nos portadores de lipodistrofia 

generalizada congênita. A inatividade enzimática da isoforma AGPAT2 diminui a 

biodisponibilidade do ácido fosfatídico para a síntese de triglicerídios no tecido 

adiposo, devido à conversão reduzida de ácido lisofosfatídico ao ácido fosfatídico. 

A atividade reduzida da AGPAT2 também diminui a formação de 

glicerofosfolipídios nas células, podendo afetar a organização das membranas; 

orientação, função e simetria das proteínas; e conduzir à inadequada sinalização 

dentro e fora das células. Além disto, pode conduzir à proliferação e à 

diferenciação anormais de adipócitos, redução do número de adipócitos e, 

conseqüentemente, redução das concentrações séricas de adiponectina e leptina 

25.

Portanto, a síndrome é causada por um defeito na via biossintética dos 

triglicerídios. A incapacidade de estocar triglicerídios no tecido adiposo, devido a 

perda de adipócitos funcionais, resulta em depósito excessivo de ácidos graxos 

em tecidos metabolicamente importantes tais como fígado, causando a esteatose 

hepática, e músculo esquelético induzindo a resistência insulínica hepática e 

periférica (Figura 5) 25,26,27.
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Figura 5. Mecanismo de desenvolvimento da esteatose hepática e resistência insulínica 

em portadores de lipodistrofia generalizada congênita com mutações em AGPAT2. 
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O tratamento das complicações metabólicas da síndrome inclui a prática 

regular de atividade física, dieta e combinação de insulina, hipoglicemiantes orais 

e drogas redutoras da lipidemia 9. Os portadores devem receber orientação 

dietética que incluem restrição do aporte energético total, do aporte de gordura 

saturada e de carboidratos simples, dando preferência ao consumo de 

carboidratos complexos, fibras solúveis, triglicerídios de cadeia média e ácidos 

graxos insaturados. O adequado controle da hipertrigliceridemia pode retardar o 

aparecimento do diabetes mellitus 22.

Foi relatado na literatura um caso de um paciente tratado com 

insulinoterapia e dieta normocalórica contendo 15% de proteínas, 30% de 

triglicerídeos de cadeia média e 53% de carboidratos. Após um mês de 

tratamento, observou-se um bom controle metabólico com redução nos níveis de 

triglicerídios e glicemia de jejum 28.

A literatura relatou também outro caso de um paciente tratado com 

insulinoterapia, o qual recebeu quatro regimes dietéticos diferentes em relação 

aos conteúdos de energia e lipídios. No primeiro regime dietético, a restrição de 

energia foi limitada em virtude da voracidade do apetite e da perda de peso. Em 

relação aos outros regimes dietéticos propostos, observou-se a melhora da 

sensibilidade insulínica e da hiperglicemia com a dieta hipercalórica e hipolipídica 

29.

A dieta está diretamente relacionada com o desenvolvimento e o controle 

do diabetes mellitus tipo 2. A quantidade e a qualidade da dieta deve ser 

considerada objetivando normalizar os níveis séricos de glicemia e lipoproteínas, 

e reduzir a morbi-mortalidade relacionadas às alterações do metabolismo de 

carboidratos e lipídios no diabetes mellitus 17.
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Segundo a Associação Americana de Diabetes, a ingestão de 

macronutrientes deve ser individualizada, mas de acordo com os valores de 

ingestão dietética de referência (Dietary Reference Intakes - DRI), para minimizar 

o risco de doenças crônicas, a dieta do indivíduo diabético deverá conter de 45% 

a 60% da ingestão energética provenientes dos carboidratos, 20% a 35% 

provenientes das gorduras, e de 10% a 35% provenientes das proteínas 30,31,32.

Recomenda-se o consumo de frutas, hortaliças e grãos integrais, pois são 

alimentos com baixo índice glicêmico, fontes de fibras, sais minerais e vitaminas, 

e que contribuem para a palatabilidade da dieta. Assim como para a população 

geral, o diabético deve consumir diariamente 14 g de fibras/1000 kcal. Em relação 

ao conteúdo de gorduras, o consumo de gordura saturada deve estar abaixo de 

7% do total calórico, o consumo de colesterol inferior a 200 mg/dia, a ingestão de 

ácidos graxos trans deve ser reduzida e o consumo de gorduras monoinsaturadas 

e polinsaturadas deve ser enfatizado. Para indivíduos normo e hipertensos, o 

consumo de sódio deve ser inferior a 2300 mg/dia 30,31,32.

Os portadores da síndrome apresentam apetite voraz 25. O controle da 

ingestão de nutrientes e o decorrente estado de equilíbrio homeostático 

dependem de uma série de sinais periféricos que atuam diretamente sobre o 

sistema nervoso central, levando à respostas adaptativas apropriadas. A ingestão 

alimentar e o gasto energético são regulados pela região hipotalâmica do cérebro. 

A expressão do apetite também é quimicamente codificada no hipotálamo 33.

Além disso, a homeostase energética é controlada também por um sistema 

neuro-humoral tendo a insulina e a leptina como elementos fundamentais deste 

controle, as quais são secretadas em proporção à massa adiposa 33,34,35. Existem 

evidências crescentes para a presença do eixo adipoinsular entre o pâncreas 
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endócrino e o tecido adiposo, via os hormônios insulina e leptina, respectivamente 

36.

A insulina é considerada um potente regulador da leptina. Evidências 

atuais sugerem que a insulina está envolvida na regulação da expressão gênica e 

da produção de leptina pelo tecido adiposo branco 36. A insulina é produzida pelas 

células beta do pâncreas, e a sua concentração sérica também é proporcional à 

adiposidade. Com seu efeito anabólico, a insulina aumenta a captação de glicose, 

e a queda da glicemia é um estímulo para o aumento do apetite. Por outro lado, 

estudos experimentais demonstraram que a insulina tem uma função essencial no 

CÉREBRO 

Insulina

Leptina

Leptina

SNC
Apetite

Tecido
adiposo

Pâncreas

-+

-

Figura 6. Eixo adipoinsular entre o tecido adiposo e o pâncreas endócrino. 
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sistema nervoso central para incitar a saciedade, aumentar o gasto energético e 

regular a ação da leptina. A insulina ainda interfere na secreção do hormônio

glucagon-like-peptide (GLP 1), que atua inibindo o esvaziamento gástrico e 

promovendo uma sensação de saciedade prolongada 33.

A leptina é produzida e secretada pelo tecido adiposo branco, o qual 

funciona como principal depósito de energia na forma de triglicerídios. Este 

hormônio atua em receptores expressos no hipotálamo para promover sensação 

de saciedade e regular o balanço energético 33,36.

-MSH

CART

HIPOTÁLAMO 

NPY
MCH
AgRP

Redução do peso corporal 
Diminuição da ingestão alimentar

Aumento do gasto energético 

LEPTINA 

+ -

Figura 7. Interrelação entre leptina, hipotálamo e balanço energético. 
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O entendimento atual do sistema envolvido na regulação da homeostase 

energética sugere que existem dois grandes grupos de neuropeptídeos 

hipotalâmicos envolvidos nos processos anorexígeno e orexígeno. Os 

neuropeptídeos anorexígenos são o hormônio alfa melanócito estimulador ( -

MSH) e o transcrito relacionado à cocaína e à anfetamina (CART); e os 

neuropetídeos orexígenos são o neuropeptídeo Y (NPY), hormônio concentrador 

de melanina (MCH) e o peptídeo relacionado a agouti (AgRP) 33,34,35.

Estudos mostram que o zinco está envolvido na regulação fisiológica da 

homeostase energética, modulando a expressão gênica da leptina. O zinco pode 

controlar o apetite por modular o sistema da leptina e, conseqüentemente, o 

metabolismo dos neurotransmissores hipotalâmicos. Em um estudo realizado em 

humanos foi avaliada a relação entre o estado nutricional relativo ao zinco e a 

concentração de leptina sérica em indivíduos com deficiência deste mineral, 

induzida pela dieta, antes e após a suplementação. A deficiência de zinco reduziu 

a concentração de leptina sérica, enquanto a suplementação aumentou os níveis 

deste hormônio. Além disso, a suplementação com zinco também pode aumentar 

a produção de interleucina 2 (IL-2) e do fator de necrose tumoral  (TNF- ), 

demonstrado em outros estudos que estas citocinas podem aumentar a produção 

de leptina. 15.
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A sinalização leptina-receptor potencialmente ocorre mediante ativação da 

via Janus kinase 2 (JAK 2) e de múltiplos sinais transdutores e ativadores de 

transcrição (STATs) 37. O zinco age modulando mecanismos intracelulares de 

transdução de sinais 38.

ZINCO
LEPTINA: 

Aumenta a síntese 

Potencializa a ação

+

Figura 8. Relação entre leptina humana e zinco. 
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O papel do zinco na nutrição humana tem sido cada vez mais ressaltado, e 

tem havido um progresso do conhecimento em relação aos aspectos bioquímicos, 

clínicos e imunológicos. A importância deste mineral foi demonstrada com a 

descoberta de processos metabólicos envolvendo o zinco em diversas atividades 

enzimáticas. Ele participa do metabolismo energético como componente catalítico 

de mais de 300 metaloenzimas nos tecidos humanos, e como componente 

estrutural de diversas proteínas, hormônios e nucleotídeos 39.

O zinco está diretamente envolvido na fisiologia da insulina e no 

metabolismo glicídico. Este micronutriente é encontrado na molécula de insulina e 

nos grânulos secretórios. Além disso, participa na estabilização da proinsulina e 

dos hexâmeros de insulina, síntese, secreção, sensibilidade e degradação da 

insulina 10.

Zinco

Receptor

Leptina
humana

+

Figura 9. Efeito do zinco sobre a molécula da leptina humana e do seu 

receptor.
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O zinco participa na cristalização da insulina. A insulina possui a 

propriedade de se complexar com o zinco, o que explicaria a influência do mineral 

na solubilidade e armazenamento deste hormônio nos grânulos das células beta 

do pâncreas 39. Nas células pancreáticas, ricas em zinco, o mineral é necessário 

para formar os cristais de insulina nas vesículas de secreção. Além disso, o zinco 

é um importante componente para a sobrevivência da célula e participa na 

estrutura e função de muitas proteínas. É necessário em mecanismos celulares

fundamentais, tais como replicação do DNA, atividade enzimática e proteção 

celular contra apoptose e estresse oxidativo 40.

Figura 10. Mecanismo de síntese da insulina. 



- 19 -

O zinco pode modular a transcrição do receptor de insulina por meio das 

proteínas dedos de zinco, necessários à sua ligação. Protege os grupos tiol na 

tradução do sinal da insulina, exercendo efeito benéfico adicional sobre a 

sensibilidade tecidual a este hormônio 39. Possui ação insulinomimética, podendo 

modular a atividade e potencializar a fosforilação do receptor de insulina tirosina 

quinase 16.

O zinco possui efeito semelhante à insulina; potencializa a sinalização 

mitogênica da insulina e ativa “extracellular-signal–regulated kinases 1 and 2”; 

promove a mitose celular através da via MAP quinase; promove o transporte da 

glicose dentro das células através da via de transdução de sinais “PI 3-kinase” 41.

Figura 11. Cristalização da insulina. 
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O zinco também participa na síntese e degradação dos carboidratos, 

lipídeos e proteínas; manutenção do crescimento e do desenvolvimento normais; 

funcionamento adequado do sistema imunológico; defesa antioxidante; função 

neurossensorial; transcrição e tradução de polinucleotídios 42.

Pacientes diabéticos constituem população de risco à deficiência de zinco, 

devido à perdas urinárias do mineral, diminuição na capacidade intestinal de 

absorção de zinco e baixa ingestão dietética. Por esta razão, os estudos apontam 

à necessidade de suplementação deste mineral. No entanto, é importante estar 

atento para que o suplemento de zinco não interfira no metabolismo da glicose e 

no tratamento primário dos pacientes envolvidos 11.

As fontes dietéticas mais importantes de zinco, em relação ao conteúdo e à 

biodisponibilidade, são os produtos de origem animal. Alguns fatores dietéticos, 

intralumiais e sistêmicos influenciam a captação e o transporte celular de zinco, 

Figura 12. Efeito do zinco sobre a ação da insulina e do seu receptor. 
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tais como catabolismo, drogas, estresse, fitatos, forma química do elemento na 

dieta, hormônios, infecções, interação mineral-mineral, oxalatos e taninos 43. A 

biodisponibilidade de zinco é classificada em alta, baixa e moderada levando em 

consideração a presença na dieta de fitato, proteína de origem animal e a razão 

molar fitato:zinco 11. A absorção de zinco é reduzida pela presença de algumas 

fibras dietétias, fitatos e ligninas 44. Proteínas de origem animal podem neutralizar 

o efeito inibitório do fitato, possivelmente, devido aos aminoácidos liberados da 

fração protéica do alimento, responsáveis pela manutenção do zinco em solução 

11.

Considerando-se a essencialidade do zinco, os suplementos dietéticos 

podem ser uma estratégia para melhorar o cuidado à saúde em grupos 

populacionais susceptíveis à deficiência do mineral. Para tanto, é extremamente 

importante o conhecimento do limite superior tolerável de ingestão (Tolerable 

Upper Intake Level - UL). As principais conseqüências associadas à ingestão 

excessiva de suplementos de zinco incluem a supressão da resposta imune, a 

diminuição da lipoproteína de alta densidade (HDL) e a redução das 

concentrações plasmáticas de cobre 45.

A terapia com este mineral no paciente diabético pode melhorar o controle 

metabólico ou em estágios de intolerância à glicose pode impedir a progressão 

desta patologia 39. A suplementação com o elemento zinco, isolada ou com outros 

nutrientes, tem mostrado efeitos benéficos. Ao oferecer o suplemento, deve-se 

considerar biodisponibilidade, custo, efeitos colaterais, freqüência da dose

necessária, sabor e solubilidade 46. As formas de zinco comumente usadas como 

suplementos nutricionais, ou na fortificação de alimentos, são óxido, gluconato e 

sulfato de zinco. O sulfato de zinco possui solubilidade adequada, mas interage 
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com a matriz do alimento, modificando as características sensoriais, tornando-o 

inaceitável. O óxido de zinco não apresenta este efeito, por ser insolúvel e se 

precipitar em alimentos líquidos, limitando o seu uso a alimentos sólidos. O 

gluconato de zinco estabilizado com glicina, em soluções aquosas, tem 

demonstrado biodisponibilidade semelhante ao sulfato de zinco e não altera o 

sabor dos alimentos 11.
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ABSTRACT 

Objective: Berardinelli-Seip syndrome (BSS) is a rare autosomal recessive 

disease characterized by extreme insulin resistance. The aim of this study was to 

evaluate the effect of diet and oral zinc supplementation on the metabolic control

of BSS patients.

Methods: During a 3-month period, 10 BSS patients received an individualized 

diet and oral zinc supplementation. At the beginning of the study and after 3 

months, food intake, clinical laboratory parameters and basal serum 

concentrations of leptin and plasma C-peptide were evaluated.  

Results: At the beginning of the study, all patients had elevated energy, protein, 

total fat, carbohydrate, calcium, iron, and zinc intake. After 3 months, all these 

parameters decreased. Total fiber intakes remained decreased before and after 

diet and oral zinc supplementation, and high plasma levels of fasting glucose were 

also unchanged. In contrast, glycated hemoglobin decreased significantly after diet 

and oral zinc supplementation, and basal serum leptin remained decreased and C-

peptide levels remained unchanged.  

Conclusions: Diet and oral zinc supplementation showed a good effectiveness on 

the control of energy consumption, macronutrient, and glycated hemoglobin. It is 

probably that zinc likely acting as an adjunct therapy, improving the effectiveness 

of leptin.

Keywords: Food intake, oral zinc supplementation, Berardinelli-Seip syndrome 

INTRODUCTION

Berardinelli-Seip syndrome (BSS) is a rare autosomal recessive disease 

characterized by near total absence of adipose tissue [1,2]. Nearly 300 cases have 

been described in the literature [3]. Mutations in AGPAT2 , which encodes the 1-

acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2, located in chromosome 9q34, and 
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Gng3lg, which encodes a protein called seipin, whose function is unknown, located 

in chromosome 11q13, are related to the physiopathology of this syndrome [4]. 

Metabolic abnormalities in patients with BSS develop as a consequence of the 

mass reduction of adipose tissue and mainly by lack of leptin. Leptin is an 

adipocyte-derived hormone that plays an important role in regulating glucose and 

lipid metabolism [5]. In addition, insulin action is a major factor stimulating the 

synthesis and secretion of the leptin [6].

Because of the absence of functional adipocytes, dietary and endogenously 

synthesized lipids are stored aberrantly in metabolically important tissues such as 

those of the muscles and of the liver. This leads to severe insulin resistance and, 

ultimately, diabetes mellitus, which is often difficult to control [7]. Other metabolic 

consequences include hypertriglyceridemia and hepatic steatosis. Acanthosis 

nigricans, acromegaloid features, muscular hypertrophy and voracious appetite are 

also found [7,8]. 

The treatment of lipodystrophies remains challenging. Reduced energy and 

increased physical activity are beneficial in the management of metabolic 

complications in all patients with lipodystrophies [9]. 

As all patients have insulin resistance and many of them have type II diabetes

mellitus, we recommended to BSS patients a diet based on the Nutrition 

Recommendations and Interventions for diabetes mellitus. The goals of nutritional 

intervention are to attain and maintain optimal metabolic control, prevent and treat 

the chronic complications of diabetes mellitus, and improve overall health through 

proper food choices and optimal nutrition [10]. 

Zinc is an essential micronutrient involved in carbohydrate metabolism. Patients 

with diabetic complications had significantly lower serum zinc levels than those of 

patients without diabetic complications [11]. Zinc plays a key role in the synthesis, 

storage and secretion of insulin as well as in the conformational integrity of insulin 

in the hexameric form [12]. Zinc also plays an important role in appetite regulation, 
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altering hypothalamic neurotransmitter metabolism by influencing the leptin system 

[13,14].

There are relatively few studies on diet with BSS patients and there is no 

information about zinc in this syndrome. This study contributes to understanding 

the interaction between diet and zinc and nutrition. The aim of this paper was to 

evaluate the effect of diet and oral zinc supplementation on the health of BSS 

patients with respect to mean energy consumption, macronutrients, total fiber, 

calcium, iron and zinc dietary intake, fasting glucose, glycated hemoglobin 

(HbA1c), total cholesterol, triglycerides, basal serum leptin and C-peptide.

MATERIAL AND METHODS 

Subjects
The study group comprised 10 BSS patients, 6 women and 4 men, aged 23 ± 7.9 

years, treated at the Multidisciplinary Laboratory of Chronic Degenerative Diseases 

(PPGCSA, UFRN). All subjects had a generalized form of lipodystrophy, with near 

total absence of adipose tissue from birth, and muscular hypertrophy. Two patients 

took insulin (NPH), two patients used insulin plus metformin, three patients took 

metformin, and three used no medicine.  All affected individuals were from the 

region of Serido, a county in the state of Rio Grande do Norte in northeastern 

Brazil. There are 32 BSS patients in the state of Rio Grande do Norte. The Serido 

region has the highest incidence of the syndrome in the world. The protocol, which 

was approved by the Medical Ethics Committee at the Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (nº 006/06), was explained to the volunteers, and written consent 

was obtained from all the participants. The exclusion criteria were: patients under 

the age of 14 years, those with acute, chronic, infectious or inflammatory diseases, 

those who had undergone surgery or were using vitamin-mineral supplements or 

those who did not agree to take part in the study. 



- 28 -

Dietary protocols and Dietary intake 
This was a 3-month intervention study. Dietary energy requirements were 

calculated from the factorial estimates of physical activity level (PAL). These were 

converted into energy units (calories) by multiplying the PAL value by the basal 

metabolic rate (BMR) [15]. Macronutrient composition of the diet and total fiber 

requirements were based on the American Diabetes Association [16]. Calcium [17], 

iron and zinc [18] requirements were based on Dietary Reference Intakes (DRIs) 

and Estimated Average Requirement (EAR).

Dietary intake was evaluated at the beginning of the study and after 3 months using 

3-day food records. Subjects recorded the type and amount of food and beverages 

consumed for 3 consecutive days (2 weekdays and 1 weekend day) using standard 

household measures. Energy, protein, total fat, carbohydrate, total fiber, calcium, 

iron and zinc dietary intakes were calculated using the nutritional evaluation 

computer program (NutWin 1.5 software) developed by the Department of 

Information Technology in Health (Universidade Federal de São Paulo, Brazil), 

which takes into account the composition of Brazilian foods.  
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Oral zinc supplementation 
Patients also received 25 mg/day of zinc orally in the form of ZnSO4.7H2O (Merck, 

Darmstadt, Germany). The syrup was prepared at the Pharmacotechnical 

Laboratory of the Department of Pharmacy, UFRN. Each drop contained 1 mg of 

elemental zinc.  

Laboratory analysis 
Clinical laboratory parameters were also evaluated at the beginning of the study 

and after 3 months using standard clinical laboratory methods: fasting glucose, 

glycated hemoglobin (HbA1c) (RA-50 Chemistry Analyzer, Bayer Diagnostics Mfg. 

Ltd, Dublin, Ireland), total cholesterol, and triglycerides (Konelab 60i, Vantaa, 

Finland). The analyses were performed by the Multidisciplinary Laboratory of 

Chronic Degenerative Diseases (UFRN). Leptin was measured by 

fluoroimmunoassay (Auto Delfia-1235, Perkin Elmer, Automatic Immunoassay, 

MA, USA), and C-peptide by chemiluminescence (IMMULITE, DPC, Los Angeles, 

CA, USA).

Data analysis 
Descriptive statistics are presented as mean values and standard deviations (mean 

± SD). Student’s t- test for independent samples was used for statistical 

assessments. All tests were non-directional (two-tailed probability) and a level of p 

 0.05 was used as the cut-off point for statistical significance. The Graph Pad-

Prism statistical package (version 5, Graph-Pad Software, Inc, San Diego, CA, 

USA) was used for statistical analysis of the data.

RESULTS

Mean energy and macronutrient intake are shown in Fig. 1. There was decreased 

energy intake after diet and oral zinc supplementation (2663 ± 955.9 kcal/day) 

in comparison to the control value (4138 ± 1147 kcal/day). Protein intake 

decreased after diet and oral zinc supplementation (123.5 ± 60.62 g/day) when 

compared to the control value (190.4 ± 77.41). Total fat intake also decreased 
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after diet and oral zinc supplementation (64.11 ± 37.57 g/day) in comparison to the 

control value (101.3 ± 36.14 g/day). Carbohydrate intake (g/day) behaved 

similarly, i.e., decreased after diet and oral zinc supplementation (407.4 ± 120.2 

g/day) when compared to the control value (624.1 ± 169.4 g/day), and all were 

near the recommended dietary levels.

Fig. 2 shows the zinc values obtained from the food records. Zinc dietary intake 

(mg/day) decreased after diet and oral zinc supplementation (11.3 ± 8.51 mg/day) 

in relation to the control value (18.41 ± 12.39 mg/day). However, when oral zinc 

supplementation was added to zinc dietary intake, the value increased to 36.3 ± 

8.51 mg/day when compared to the control value. 

Calcium and iron intake are shown in Fig. 3. Calcium intake decreased after diet 

and oral zinc supplementation (852.7 ± 326.5 mg/day) when compared to the 

beginning of the study (1637 ± 886.1 mg/day). Iron intake also decreased. Before 

diet and oral zinc supplementation it was 31.95 ± 12.7 mg/day and at the end of 

the study it was 22.03 ± 9.9 mg/day. 

Total fiber intake showed no significant alterations, although it was below 

American Diabetes Association recommendations. At the beginning of the study, 

the value was 22.73 ± 13.7 g/day, and after 3 months it was 18.48 ± 13.8 g/day, 

p=0.1545.

Fasting glucose remained elevated and unchanged between the beginning of the 

study (9.76 ± 4.09 mmol/L) and after 3 months (9.40 ± 4.08 mmol/L). However, 

HbA1c decreased significantly after 3 months (9.20 ± 1.34% and 8.16 ± 0.70%, 

respectively) (Fig. 4).

Table 1 shows that total cholesterol remained in the normal range, and 

triglycerides remained elevated. Basal serum leptin remained low and plasma C-

peptide levels were unchanged throughout the study. 
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DISCUSSION 

1. Dietary intake  
Before this study, all BSS patients were only instructed about the food items they 

should consume and those to be avoided. At the beginning of the study, the initial 

adherence to diet was limited by the voracious appetite found in all the patients. 

Analysis of food records showed that the patients had second helpings at 

breakfast, lunch and dinner, nearly always consuming the same amount. This led 

us to introduce oral zinc supplementation to verify if zinc had any beneficial effect 

on food ingestion. After 3 months, we observed reduced appetite and meals taken 

at regular times. With respect to appetite, zinc status could affect its regulation and 

metabolism by influencing the leptin system [13]. Leptin, a protein with hormonal 

action produced in adipocytes, increases energy expenditure and decreases 

appetite [19]. 

After 3 months and possibly due to an overall reduction in food consumption (Fig. 

1), we observed calcium dietary intake below recommended levels (Fig. 3). The 

dietary consumption of iron (Fig. 3) and zinc (Fig. 2) were also reduced, but were 

not below recommended levels. Total fiber dietary intake remained low at the 

beginning of the study and after 3 months. With oral zinc supplementation, total 

zinc ingestion increased, but did not exceed the UL value, which is 40 mg/day.  It 

is essential to know the Tolerable Upper Intake Level (UL), because it establishes 

the highest amount of nutrient intake of different foods, and is used to determine 

diet and supplement use. It also focuses on the risk of excessive nutrient intake 

[20,21]. Increased zinc may contribute to decreasing calcium and iron absorption 

by chemical competition [22].  In our study, protein consumption from animal 

sources, low calcium, iron, and total fiber dietary intake may have improved zinc 

bioavailability as well. 

Adequate dietary calcium intake is essential for the optimal function of many body 

systems, and there is a persuasive body of new evidence that low intake 

contributes to, or aggravates, the disease burden of disorders as varied as 

osteoporosis, kidney stones, hypertension, colon cancer, and obesity [23]. Initially, 
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patients had adequate calcium ingestion. We recommend a mean calcium 

ingestion of 1,120 mg/day, but after 3 months of the study the low calcium 

consumption may be explained by the reduced appetite (Fig. 1 and 3). At the 

beginning of the study and after 3 months, the most consumed calcium food 

sources were non-fat milk and cheese. 

There are few studies in the scientific literature related to the proper nutritional 

procedure for BSS patients. Montenegro Jr. et al. [24] reported a case of BSS 

treated with a normocaloric diet, with 30% lipids consisting of medium-chain 

triglycerides, 15% proteins, 53% carbohydrates and insulin therapy. After 1 month 

of treatment there was a reduction of serum fasting triglycerides and glucose 

levels with later normalization, which led to discontinuation of insulin therapy. The 

patient has maintained good diet control ever since. On the other hand, 

Kazlauskaite et al. [25] reported a case of BSS, in which the patient received 

intensive insulin therapy and four dietary regimens varying in energy and fat 

content. In regimen 1, energy restriction was limited because of undesirable 

weight loss and persistent hunger. Hence, the other regimens were hypercaloric 

with a moderate fat diet (regimen 2), very low-fat diet (regimen 3), and low-fat 

(regimen 4). They observed that insulin sensitivity and hyperglycemia improved 

with low-fat diet. 

Diet plays an important role in the development and control of type 2 diabetes 

mellitus [26]. The patients received an individualized diet aimed at improving 

overall health through proper food choices and enhanced metabolic control. They 

were encouraged to choose low glycemic index foods and those containing a 

variety of fibers, such as whole grains, fruits and vegetables, since these provide 

fiber, minerals, vitamins and other substances recognized as important for good 

health. In addition, they were instructed to avoid foods rich in refined 

carbohydrates, saturated fats and trans fats. A number of factors were considered 

during the elaboration of the diet of patients, such as age, sex, metabolic 

abnormalities, physical or occupational activities, food habits, socio-cultural habits, 

availability of foods, financial situation of the family and medication use. The 

families of this patients had mean monthly income of US$ 97.76, below the limit of 
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US$ 105.55 established by the United Nations Development Program – Atlas of 

Human Development in Brazil, 2000 (UNDP).   

2. Glucose and lipid profile 
Fasting glucose after 3 months may not have reflected the previous glucose 

metabolism. We observed good HbA1c control after 3 months (Fig. 4). This 

glycated hemoglobin is more representative of glucose metabolism than fasting 

glucose is, given that it reflects glycemia over 120 days. Energy restriction did not 

lead to weight loss and contributed to HbA1c control [27]. A decrease in dietary fat 

intake also enhances insulin sensitivity [28]. Soluble fiber has a 

hypocholesterolemic and hypoglycemic effect [29]. In our study, the patients 

consumed soluble fiber, which presumably could have contributed to the reduction 

in HbA1c.  With respect to lipid profile, total cholesterol remained in the normal 

range and triglyceride concentrations remained high (Table 1), either because 

hypertriglyceridemia is a marked parameter of BSS [8] or owing to the short 

duration of this study (3 months). 

3. Zinc and leptin
In our study, the patients displayed hypoleptinemia (Table 1) at the beginning and 

after 3 months, due to the lack of subcutaneous adipose tissue. However, this 

result did not rule out the possibility of leptin sensitization by zinc [13,14]. It is 

known that BSS patients have a scarceness of adipose cells [1] and decreased 

serum leptin levels [30]. Moreover, preliminary results, using zinc kinetics during 

the venous zinc tolerance test, show a significant increase in leptin secretion (data 

not shown). Additionally, zinc supplementation increases the production of TNF-

and IL-2, which could also increase the production of leptin [13]. In this regard, 

hyperleptinemia induces the production of anorexigenic neurotransmitters 

melanocortin (MSH), proopiomelanocortin (POMC) and cocaine- amphetamine 

regulated transcript (CART) and inhibits the production of orexigenic neuropeptide 

Y (NPY) and agouti-related protein (AgRP) [31].

4. Zinc and diabetes mellitus
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In humans, oral zinc supplementation improved glucose tolerance in diabetic 

patients as well as the clinical features associated with zinc deficiency [32]. Zinc is 

involved in insulin physiology. It is found in the insulin molecule, and in secretory 

granules, and has been shown to participate in insulin synthesis, stabilization of 

proinsulin and insulin hexamers, insulin secretion, insulin sensitivity, and insulin 

degradation [33]. Zinc has also been reported to have insulin-like effects, 

strengthening the mitogenic signaling of insulin and activating extracellular-signal-

regulated kinases 1 and 2 [34,35].  

C-peptide is released from the  cells in equimolar amounts with insulin. In our 

study, although basal C-peptide levels did not increase significantly (Table 1), this 

result did not rule out the possibility of the beneficial effects of zinc on insulin 

secretion and sensitivity [33]. In this sense, the preliminary study of zinc kinetics 

during the venous zinc tolerance test shows a significant increase in plasma C-

peptide levels (data not shown). Insulin action is a major factor stimulating the 

synthesis and secretion of leptin [36]. All BSS patients have insulin resistance 

associated with leptin resistance, and leptin treatment reverses insulin resistance, 

demonstrating the direct relationship between the two [37,38]. 

This is the first time that diet and oral zinc supplementation are shown to be very 

important in the metabolic control of BSS patients.

CONCLUSION 

Finally, diet and oral zinc supplementation decreased energy consumption, 

macronutrient, and calcium and iron intake. There was no effect on total 

cholesterol and triglycerides. But, zinc showed effectiveness in decreasing HbA1c.

Zinc can likely act as an adjunct therapy and may enhance the effectiveness of 

leptin. Thus, we suggest the need for complementary studies to standardize 

proper nutritional procedures for this risk group to better understand the 

pathophysiological pathways by which zinc and leptin regulate energy intake. This 

is the first time that this phenomenon is described in the literature. This result is 
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unique and will certainly have considerable impact on this advanced field of 

nutrition.

ACKNOWLEDGEMENTS  

This study was supported by CNPq grant n  304514/03-9 and by CNPq grant 

n 135226/06-6. We thank pharmacists Dina Maria de Araújo, Teresa Cristina 

Paiva da Silva and Francisco Paulo Freire Neto for their invaluable technical 

assistance.

 REFERENCES 

1. Berardinelli W: An undiagnosed endocrinometabolic syndrome: report of two 

cases. J Clin Endocrinol Metab 14:193-204, 1954. 

2. Seip M: Lipodystrophy and gigantism with associated endocrine 

manifestation: a new diencephalic syndrome? Acta Paediatr 48:555-574, 

1959.

3. Garg A: Acquired and genetic lipodystrophies. N Engl J Med 350:1220-1234, 

2004.

4. Fu M, Kazlauskaite R, Baracho MFP, Santos MGN, Brandão-Neto J, Villares 

S, Celi FS, Wajchenberg BL, Shuldiner AR: Mutations in Gng3lg and

AGPAT2 in Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy and Brunzell 

syndrome: phenotype variability suggests important modifier effects. J Clin 

Endocrinol Metab 89:2916-2922, 2004. 

5. Ebihara K, Kusakabe T, Masuzak H, Kobayashi N, Tanaka T, Chusho H, 

Miyanaga F, Miyazawa T, Hayashi T, Hosoda K, Ogawa Y, Nakao K: Gene 

and phenotype analysis of congenital generalized lipodystrophy in Japanese: 



- 36 -

a novel homozygous nonsense mutation in seipin gene. J Clin Endocrinol 

Metab 89:2360-2364, 2004. 

6. Shay NF, Mangian HF: Neurobiology of zinc-influenced eating behavior. J 

Nutr 130:1493S-1499S, 2000. 

7. Van Maldergem  L, Magré J, Khallouf TE, Gedde-Dahl Jr T, Delépine M, 

Trygstad O, Seemanova E, Stephenson T, Albott CS, Bonnici F, Panz VR, 

Medina JL, Bogalho P, Huet F, Savasta S, Verloes A, Robert JJ, Loret H, 

Kerdanet M, Tubiana-Rufi N, Mégarbané A, Maassen J, Polak M, Lacombe 

D, Kahn CR, Silveira EL, D’Abronzo FH, Grigorescu F, Lathrop M, Capeau J, 

O’Rahilly S: Genotype-phenotype relationships in Berardinelli-Seip congenital 

lipodystrophy. J Med Genet 39:722-733, 2002. 

8. Agarwal AK, Garg A: Congenital generalized lipodystrophy: significance of 

triglyceride biosynthetic pathways. Trends Endocrinol Metab 14:214-221, 

2003.

9. Agarwal AK, Garg A: Genetic basis of lipodystrophies and management of 

metabolic complications. Annu Rev Med 57:297–311, 2006. 

10. Nutrition recommendations and interventions for diabetes (A position 

statement of the American Diabetes Association). Diabetes Care 30 (Suppl 

1):S48-S65, 2007. 

11. Brandão-Neto J, Silva CAB, Figueiredo NB, Shuhama T, Cunha NF, Dourado 

FBD, Naves LA: Lack of acute zinc effects in glucose metabolism in healthy 

and insulin-dependent diabetes mellitus patients. BioMetals 12:161–165, 

1999.



- 37 -

12. Brandão-Neto J, Silva CAB, Figueiredo NB, Shuhama T, Holanda MBS, Diniz 

JMM: Zinc Kinetics in insulin-dependent diabetes mellitus patients. BioMetals 

13:141-145, 2000. 

13. Mantzoros CS, Prasad AS, Beck FWJ, Grabowski S, Kaplan J, Adair C, 

Brewer GJ: Zinc may regulate serum leptin concentrations in humans. J Am 

Coll Nutr 17:270-275, 1998. 

14. Konukoglu D, Turhan MS, Ercan M, Serin O: Relationship between plasma 

leptin and zinc levels and the effect of insulin and oxidative stress on leptin 

levels in obese diabetic patients. Journal of Nutritional Biochemistry 15:757-

760, 2004. 

15. Human energy requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert 

Consultation. Rome, 17-24 October 2001.

16. Nutrition recommendations and interventions for diabetes-2006 (A position 

statement of the American Diabetes Association). Diabetes Care 29:2140-

2157, 2006. 

17. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, 

Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Standing Committee on the Scientific 

Evaluation of Dietary Reference Intakes. Food and Nutrition Board, 

Washington, DC: National Academy Press, 1997. 

18. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, 

copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and 

zinc: a report of the Panel on Micronutrients ..., Standing Committee on the 

Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, 

Institute of Medicine. National Academy of Sciences, 2003. 



- 38 -

19. Woods SC, Schwartz MW, Baskin DG, Seeley RJ: Food intake and the 

regulation of body weight. Annu Rev Psychol 51:255-277, 2000. 

20. Sena KCM, Pedrosa LFC: Zinc supplementation and its effects on growth, 

immune system, and diabetes. Revista de Nutrição 18:251-259, 2005. 

21. Maret W, Sandstead HH: Zinc requirements and the risks and benefits of zinc 

supplementation. J Trace Elem Med Biol 20:3-18, 2006. 

22. Lönnerdal B: Dietary factors influencing zinc absorption. J Nutr 130 

(Suppl):S1378-S1383, 2000. 

23. Heaney RP: Low calcium intake among African Americans: effects on bones 

and body weight. J Nutr 136: 1095-1098, 2006. 

24. Montenegro Jr RM, Montenegro APDR, Fernandes MIM, Moraes RR, 

Gouveia LMFB, Elias Jr J, Muglia VF, Foss MC, Moreira AC, Martinelli Jr CE: 

Triglyceride-induced diabetes mellitus in congenital generalized 

lipodystrophy. J Pediatr Endocrinol Metab 15:441-447, 2002. 

25. Kazlauskaite R, Santomauro AT, Goldman J, Silver K, Snitker S, Beamer BA, 

Yen CJ, Shuldiner AR, Wajchenberg BL: A case of congenital generalized 

lipodystrophy: metabolic effects of four dietary regimens. Lack of association 

of BSS with polymorphism in the lamin A/C Gene. Clin Endocrinol 54:412-

414, 2001. 

26. Khan A, Safdar M: Role of diet, nutrients, spices and natural products in 

diabetes mellitus. Pakistan J Nutr 2:1-12, 2003. 

27. Heilbronn LK, Noakes M, Clifton PM: Effect of energy restriction, weight loss, 

and diet composition on plasma lipids and glucose in patients with type 2 

diabetes. Diabetes Care 22: 889-895, 1999. 



- 39 -

28. Anderson JW, Kendall CWC, Jenkins DJA: Importance of weight 

management in type 2 diabetes: review with meta-analysis of clinical studies. 

J Am Coll Nutr 22: 331-339, 2003. 

29. Laerke HN, Meyer AS, Kaack KV, Larsen T: Soluble fiber extracted from 

potato pulp is highly fermentable but has no effect on risk markers of diabetes 

and cardiovascular disease in Goto-Kakizaki rats. Nutr Res 27:152-160,

2007.

30. Haque WA, Shimomura I, Matsuzawa Y, Garg A: Serum adiponectin and 

leptin levels in patients with lipodystrophies. J Clin Endocrinol Metab 

87:2395-2398, 2002. 

31. Gale SM, Castracane VD, Mantzoros CS: Energy homeostasis, obesity and 

eating disorders: recent advances in endocrinology. J Nutr 134:295-298, 

2004.

32. Roussel AM, Kerkeni A, Zouari N, Mahjoub S, Matheau JM, Anderson RA: 

Antioxidant effects of zinc supplementation in Tunisians with type 2 diabetes 

mellitus. J Am Coll Nutr 22:316-321, 2003. 

33. Brandão-Neto J, Silva CAB, Rezende AA, Almeida MG, Sales VSP, Marchini, 

JS: Zinc pharmacokinetics in insulin-dependent diabetes mellitus patients 

after oral zinc tolerance test. Nutr Res 23:141-150, 2003. 

34. Tang X, Shay NF: Zinc has an insulin-like effect on glucose transport 

mediated by phosphoinositol-3-kinase and Akt in 3T3-L1 fibroblasts and 

adipocytes. J Nutr 131:1414-1420, 2001. 

35. Yoshikawa Y, Ueda E, Kojima Y, Sakurai H: The action mechanism of zinc 

(II) complexes with insulinomimetic activity in rat adipocytes. Life Sci 75:741-

751, 2004. 



- 40 -

36. Barr VA, Malide D, Zarnowski MJ, Taylor SI, Cushman SW: Insulin stimulates 

both leptin secretion and production by rat white adipose tissue. 

Endocrinology 138:4463-4472, 1997. 

37.  Carvalheira JB, Torsoni MA, Ueno M, Amaral ME, Araújo EP, Velloso LA, 

Gontijo JA, Saad MJ: Cross-talk between the insulin and leptin signaling 

systems in rat hypothalamus. Obes Res 13:48-57, 2005. 

38. Petersen KF, Oral EA, Dufour S, Befroy D, Ariyan C, Yu C, Cline GW, 

DePaoli AM, Taylor SI, Gorden P, Shulman GI: Leptin reverses insulin 

resistance and hepatic steatosis in patients with severe lipodystrophy. J Clin 

Invest 109:1345-1350, 2002.



- 41 -

TABLE 

Table 1. Clinical laboratory parameters before and after 3 months of diet and oral 

zinc supplementation in 10 patients with Berardinelli-Seip syndrome.

Analyses
Clinical laboratory parameters 

Before After 
p-values

Total cholesterol (mmol/L)  4.6 ± 1.2 4.5 ± 0.8 0.6193 

Triglycerides (mmol/L)  3.6 ± 2.1 3.6 ± 1.9 0.8197 

Leptin (ng/mL) 0.11 ± 0.1 0.12 ± 0.1 0.6849 

C-peptide (ng/mL) 4.08 ± 1.9 4.23 ± 1.7 0.7426 

Values are means ± SD and p < 0.05 was considered significant

Reference range: 

Total cholesterol = 1.3-5.2 mmol/L
Triglycerides = < 1.7 mmol/L

Leptin:  Adolescent females = 1.0-24.0 ng/mL (BMI 18 to 23 Kg/m2)
Adolescent males = 0.2-14.0 ng/mL (BMI 18 to 23 Kg/m2)

 Adults with BMI 20-25 Kg/m2 = 0.4-14.0 ng/mL (male); 1.5-59.0 ng/mL 
(female)

C-peptide = 1.1-5.0 ng/mL 
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FIGURES

Fig. 1. Energy and macronutrient intake before and after 3 months of diet and oral 

zinc supplementation in 10 patients with Berardinelli-Seip syndrome.

__________________

Footnote

Values are expressed as mean ± SD and p < 0.05 was considered significant.  

Dietary Reference Intakes: energy intake = 2605 kcal/day (42 kcal/kg/day); protein 

intake = 98 g/day (15%); total fat intake = 87 g/day (30%); carbohydrate intake = 

358 g/day (55%). 

Fig. 2. Values of zinc dietary intake and total zinc intake before and after 3 months 

of diet and oral zinc supplementation in 10 patients with Berardinelli-Seip 

syndrome.

__________________

Footnote

Values are expressed as mean ± SD and p < 0.05 was considered significant.  

Dietary Reference Intakes: zinc dietary intake = 9.4 mg/day. 

Fig. 3. Values of calcium and iron intake before and after 3 months of diet and oral 

zinc supplementation in 10 patients with Berardinelli-Seip syndrome.

_____________________________

Footnote

Values are expressed as mean ± SD and p < 0.05 was considered significant.  

Dietary Reference Intakes: calcium = 1120 mg/day; iron = 14 mg/day.

Fig. 4. Fasting glucose and HbA1c before and after 3 months of diet and oral zinc 

supplementation in 10 patients with Berardinelli-Seip syndrome. 

__________________

Footnote

Values are expressed as mean ± SD and p < 0.05 was established as being 

significant  

Reference range: fasting glucose = 3.9-5.6 mmol/L; HbA1c = 5.3-8%.
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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4. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Diante dos objetivos traçados no anteprojeto inicial, conhecemos o perfil 

dos pacientes mediante a análise dos dados antropométricos, de composição 

corporal, bioquímicos e dietéticos. Correlacionamos a qualidade nutricional da 

dieta consumida com o estado nutricional dos pacientes e o desenvolvimento das 

alterações metabólicas da patologia. Orientamos os pacientes em relação a 

hábitos alimentares mais adequados dentro da realidade socioeconômica de cada 

pessoa e avaliamos a proposta de intervenção dietoterápica visando melhorar a 

qualidade de vida dos portadores. Os resultados obtidos geraram dois artigos 

científicos. O primeiro artigo, o qual constitui o objeto de defesa, foi publicado no 

periódico Journal of the American College of Nutrition classificado pela CAPES 

como Qualis internacional A, impacto 2,45. O segundo artigo relacionado à 

avaliação antropométrica e composição corporal dos portadores de lipodistrofia 

generalizada congênita encontra-se em andamento. 

O modelo de intervenção dietoterápica proposto correspondeu às 

expectativas. Inicialmente, os pacientes não demonstraram adesão satisfatória 

em virtude da voracidade do apetite. Com a introdução da suplementação oral de 

zinco, observamos o controle do apetite dos pacientes favorecendo a adesão dos 

mesmos ao plano alimentar proposto, uma vez que estes pacientes necessitam 

controlar a ingestão energética.

Fizemos algumas modificações em relação aos objetivos específicos 

iniciais, incluindo as vitaminas A e C, as quais não foram analisadas. Em 

princípio, nós analisamos o teor vitamínico da alimentação consumida pelos 

pacientes, em relação às vitaminas do complexo B, D e E. No entanto, 
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identificamos que a análise feita pelo programa NUTWIN, quanto ao teor 

vitamínico, não era tão fidedigna, em virtude de muitos alimentos consumidos 

pelos pacientes não estarem inseridos na base de dados do programa. Todavia, 

tivemos que fazer o cadastro desses alimentos para termos uma análise mais real 

do consumo alimentar, mas as tabelas de composição química de alimentos e o 

rótulo dos produtos consumidos não traziam informações precisas em relação ao 

teor de vitaminas. Portanto, foi critério nosso considerarmos somente a análise 

dos teores de cálcio, ferro e zinco da alimentação consumida pelos pacientes.

Em relação às dosagens bioquímicas, analisamos o HDL-colesterol, LDL-

colesterol, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, gama 

glutamiltransferase, fosfatase alcalina, bilirrubina total, bilirrubina direta, bilirrubina 

indireta, proteínas totais, albumina, globulina, uréia, creatinina e ácido úrico. Estes 

parâmetros foram utilizados para ampliar os resultados da tese de doutorado da 

aluna Maria Goretti do Nascimento Santos. Em virtude da descoberta do controle 

do apetite após a introdução da suplementação oral de zinco, surgiu a 

necessidade de dosagem hormonal de leptina, objetivando melhor compreender 

as vias fisiopatológicas entre ambos. Todavia, nós só utilizamos os valores 

basais. Aqueles obtidos durante o teste oral de tolerância ao zinco foram também 

direcionados para a tese da aluna Maria Goretti. Igualmente, só utilizamos os 

níveis séricos basais do hormônio peptídeo-C, assim como da glicose, com o 

objetivo de verificar o controle do metabolismo glicídico. Concernente à análise 

estatística, consideramos que foi satisfatória e preencheu todas as necessidades 

exigidas pelo trabalho. 

Destacamos que, primeiramente, realizamos um projeto piloto. Este foi 

desapontador por causa da não aderência dos pacientes ao plano alimentar 
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proposto. No entanto, esta adesão só foi observada após a introdução do zinco 

oral. E este fato motivou a continuação do projeto. 

Infelizmente, não conseguimos ampliar o número de pacientes, pois não 

tínhamos disponibilidade de mais adultos. Pretendíamos também dosar o 

glucagon em todos os tempos amostrais. Todavia os kits comerciais foram 

retirados do comércio no Brasil. Deixamos também de mensurar os níveis séricos 

de adiponectina por falta de recursos. 

Vale ressaltar que, até o momento, não surgiram novas publicações em 

relação ao tema. Isto é um ponto positivo, pois o trabalho aceito é único na 

literatura e, extremamente, relevante, uma vez que não existem registros 

relacionados à suplementação oral de zinco e ao controle da dieta, conferindo-lhe 

ineditismo.  

A publicação inédita dos resultados trouxe novas contribuições ao campo 

da nutrição. Além disto, adicionou a esta área a compreensão de que o zinco 

mais dieta podem concorrer para o controle metabólico de pacientes com a 

síndrome de Berardinelli-Seip e conseqüente melhoria da qualidade de vida. 

Convém reportar que os pacientes se sentiram tão bem com a suplementação 

oral de zinco que solicitaram a continuação terapêutica, prejudicando outras 

investigações. Mesmo assim, como nada semelhante foi registrado na literatura, o 

trabalho trará grande impacto para este avançado campo da nutrição. 

Ingressar na Pós-graduação foi um grande privilégio e uma grande 

oportunidade que nos proporcionou adquirir novos conhecimentos e atualização 

científica sistemática. Foi um processo lento e gradativo, mas de suma 

importância, culminando com o nosso crescimento intelectual, científico e 

capacidade de análise reflexiva e crítica. Hoje somos capazes de ler e 
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compreender artigos científicos e ainda defini-los se de bom padrão ou não, e 

consequentemente se deverão ser citados, por exemplo. Aprendemos a redigir 

textos para apresentação oral ou pôster e adquirimos algum domínio sobre a 

redação de manuscritos para periódicos de nível internacional. O contato com o 

mundo científico, decisivamente, despertou em nós o desejo e a vontade 

incessante de nos tornarmos pesquisador. Adicionalmente, nós evoluímos 

bastante, sobretudo, do ponto de vista moral e ético, virtudes cada vez mais 

ausentes nas nossas universidades e outras instituições públicas brasileiras. 

Felizmente, todos os objetivos e metas traçados foram alcançadas. Devido 

à raridade desta síndrome e a escassez de informações mais precisas sobre o 

tema, principalmente na área da nutrição, o desenvolvimento desta pesquisa teve 

como meta adquirir e produzir conhecimento científico para nortear condutas 

dietoterápicas específicas, beneficiar a população portadora desta enfermidade e 

prestigiar nossa Instituição com as divulgações internacionais do nosso estudo. 

Apesar dos resultados satisfatórios, vamos romper temporariamente essa linha e 

enveredar em outra associada ao zinco e déficit de crescimento em crianças 

escolares.

Quanto ao cronograma inicial, afortunadamente, o cumprimos em tempo 

hábil e submetemos o manuscrito ao periódico Journal of the American College of 

Nutrition dentro do prazo previsto. 

Finalmente, destacamos nossa participação, como colaboradora, no grupo 

de pesquisa “Doenças Crônicas e Degenerativas” desta instituição, do qual o Prof. 

Dr. José Brandão Neto atua como líder. Almejamos fazer carreira universitária 

como docente nesta instituição, mediante concurso público. Após o doutorado, 

pretendemos participar de orientações na graduação e/ou na pós-graduação. 
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Além disto, num futuro breve, desejamos fazer o pós-doutorado nos EUA. Até lá, 

continuaremos inseridos na linha de pesquisa “Doenças Crônicas e Degenativas” 

e com algum envolvimento relacionado à biologia molecular.
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3 meses

Dieta3

25 mg ZnSO4.7H2O (oral)

Início do estudo 

METODOLOGIA

1 Glicemia de jejum, HbA1c, colesterol total, triglicerídeos, leptina e peptídeo-C
2 Calorias, macronutrientes, fibras, cálcio, ferro e zinco
2 Registro alimentar prospectivo de 3 dias
2 Software Nutwin versão 1,5 
3 Calorias (nível de atividade física x TMB) / Macronutrientes e fibras (ADA) / Ca, Fe e Zn (DRI)

Análises bioquímicas1

Consumo alimentar2

Final do estudo 

Análises bioquímicas1

Consumo alimentar2



- 60 -



- 61 -

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO SOBRE O CRESCIMENTO DE CRIANÇAS 
DESNUTRIDAS DE 6 A 9 ANOS - NATAL/RN 

Introdução: Nas últimas décadas o zinco tem se destacado na nutrição humana por sua ampla 
atuação no organismo. Este micronutriente atua como cofator de mais de 300 enzimas, 
participando de funções catalíticas, estruturais e regulatórias. É demonstrado na literatura que o 
atraso no crescimento e desenvolvimento é um sintoma carencial clássico em crianças de baixa 
renda com deficiência de zinco. O crescimento ocorre através da divisão celular, necessitando da 
síntese de DNA, RNA e proteína. Este evento é regulado por sistemas hormonais complexos, nos 
quais destacam-se o hormônio do crescimento (GH) e o fator de crescimento insulina símile (IGF-
1). O zinco, por sua vez, é elemento chave nos sistemas enzimáticos envolvidos nesse processo, 
sendo, portanto, capaz de afetar o processo de crescimento em quadros de carência. Trabalhos 
experimentais têm verificado que a deficiência de zinco causa redução da produção e da atividade 
do GH e do IGF-1. Desta forma, prejudica o crescimento, revertendo o processo apenas com sua 
suplementação. Este curioso fato aponta que o crescimento não depende apenas de estímulo 
hormonal. Sabe-se que o GH contém sítio zinco-receptor com função estrutural e funcional 
importante. O zinco participa também na regulação da produção hepática do IGF-1 por conter 
numerosos zinc-fingers, os quais atuam nos processos de transcrição. Portanto, a regulação de 
genes específicos pode ser influenciada pela disponibilidade de zinco. Outro ponto meritório está 
na participação do zinco na estrutura do osso. É indispensável para a atividade osteoblástica, 
formação de enzimas ósseas, calcificação, fatores esses necessários ao processo de crescimento. 

Objetivo: Verificar o efeito da suplementação de zinco sobre o crescimento de crianças 
desnutridas de 6 a 9 anos. 

Metodologia: As crianças estudadas foram provenientes de escolas municipais de Natal/RN. Os 
critérios de inclusão foram pertencer a faixa etária de 6 a 9 anos, apresentar desnutrição segundo 
os índices de Peso/Idade, Altura/Idade e Peso/Altura, preconizados pelo National Center for 
Health Statistics (NCHS); além do mais, não estarem sob nenhum tratamento cirúrgico ou 
medicamentoso, e terem o consentimento por escrito dos pais ou responsáveis. Foi realizada 
avaliação nutricional antropométrica nas crianças antes e após a suplementação com 5 
mg/Zn++/dia (utilizando-se o sulfato de zinco heptahidratado), durante três meses. 

Resultados: Foram estudadas 12 crianças, sendo 58% (n=7) do sexo masculino e 42% (n=5) do 
feminino. Da amostra total 42% (n=5) apresentavam desnutrição pregressa, 33% (n=4) 
desnutrição atual e 25% (n=3) desnutrição crônica. Após a suplementação de zinco observou-se 
ganho estatural em todas as crianças, onde 50% (n=6) cresceram de 2 a 3 cm, 25% (n=3) de 3 a 4 
cm, 17% (n=2) de 1 a 2 cm, e 8% (n=1) de 0 a 1 cm. 

Conclusão: Foi verificado que a suplementação de zinco nas crianças desnutridas, na faixa etária 
compreendida entre 6 e 9 anos de idade, surtiu efeito positivo sobre o crescimento, de forma que 
este foi superior à média do crescimento estimada. 
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO SOBRE O CONSUMO ALIMENTAR DE 
PORTADORES DE LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÊNITA, NATAL/RN. 

Objetivo: A lipodistrofia generalizada congênita (síndrome de Berardinelli-Seip) é uma doença 
genética com transmissão autossômica recessiva caracterizada pela escassez de tecido adiposo. 
Esta enfermidade acarreta disfunção no metabolismo glicídico e lipídico, gerando resistência 
insulinínica, diabetes mellitus, dislipidemia, esteatose hepática, hiperfagia e níveis reduzidos de 
leptina e adiponectina.  Considerando o importante papel do zinco no organismo, sobretudo sua 
participação no metabolismo energético e na regulação do apetite, objetivou-se verificar o efeito da 
suplementação desse mineral sobre o consumo alimentar de portadores de lipodistrofia 
generalizada congênita. 

Materiais e métodos: Participaram do estudo 10 portadores da lipodistrofia generalizada congênita, 
previamente diagnosticados. Os participantes concordaram em participar do estudo mediante 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O presente estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa vinculado ao Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN. Foi 
verificado o consumo alimentar desses pacientes antes e após suplementação oral de 25mg de 
sulfato de zinco heptahidratado, por dia, por um perído de três meses.  Para análise do consumo 
alimentar utilizou-se a média do registro alimentar prospectivo de três dias. Calorias, 
macronutrientes, cálcio, ferro e zinco foram analisados por intermédio do programa informatizado 
NUTWIN, elaborado pelo serviço de nutrição da Escola Paulista de Medicina.  

Resultados: Dos 10 pacientes estudados, 60% (n=6) eram do sexo feminino e 40% (n=4) eram do 
sexo masculino, com faixa etária compreendida entre 15 a 37 anos. O consumo alimentar médio 
diário antes e após a suplementação de zinco está descrita a seguir. Calorias: 4020Kcal vs.
2318Kcal (p<0,001); Proteínas: 168g vs. 116g (p=0,003); Lipídios: 101g vs. 68g (p<0,001); 
Carboidratos: 629g vs. 340g (p=0,001); Fibras: 20g vs. 15g (p=0,155); Cálcio: 1671mg vs. 845mg 
(p=0,022); Ferro: 29mg vs. 20mg (p=0,0058); e Zinco: 15mg vs. 10mg (p<0,001).  

Conclusão: A suplementação trimestral com zinco contribuiu para controle da hiperfagia presente 
nesses pacientes, verificado na redução do consumo alimentar, com significância estatística para 
todos os nutrientes, exceto a fibra alimentar. Pressupõe-se que o zinco atuando como modulador 
da expressão gênica da leptina tenha promovido aumento da sua produção ou melhora da sua 
ação, repercutindo numa maior saciedade e redução do apetite nesses indivíduos. Estudos mais 
aprofundados, envolvendo biologia molecular e nutrigenômica devem ser realizados para melhor 
compreensão dos mecanismos envolvidos nesse aspecto. 
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DIFERENTES PADRÕES CLASSIFICATÓRIOS DE ANTROPOMETRIA MODIFICAM O 
RESULTADO DO ESTADO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS? 

Objetivos: A antropometria é um dos parâmetros de avaliação do estado nutricional e consiste 
numa ferramenta importante para verificar o balanço energético do indivíduo. O acompanhamento 
do peso e da altura em relação à idade é essencial em crianças, uma vez que estão em intenso 
crescimento e desenvolvimento. Este trabalho teve como objetivo comparar os resultados do 
estado nutricional utilizando os parâmetros de A/I e P/A (NCHS, 1977); a classificação de 
Waterlow modificada por Batista (1976); e o IMC para crianças (CDC, 2000). 

Materiais e métodos: Participaram do estudo 61 crianças de 7 a 10 anos, provenientes de uma 
escola municipal na zona leste de Natal/RN. A inclusão dessas crianças baseou-se na 
concordância dos responsáveis mediante assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido, enquanto que a presença de doenças crônicas, agudas e cirurgias nos últimos cinco 
anos foram definidos como critérios de exclusão. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa vinculado ao Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN. A idade das 
crianças foi calculada mediante data de nascimento existente no registro escolar. O peso foi 
verificado em balança antropométrica digital Filizola, com capacidade de 180kg e divisão de 100g. 
A altura foi verificada utilizando-se um antropômetro vertical fixo à balança. 

Resultados: Das 61 crianças estudadas, 54% (n=33) foram do sexo masculino e 46% (n=28) do 
sexo feminino. Segundo o parâmetro de A/I, 80,3% (n=49) das crianças estavam eutróficas ou 
com altura adequada para idade, 14,8% (n=9) em risco nutricional, 3,3% (n=2) com altura elevada 
para idade e 1,6% (n=1) com altura baixa para idade. Já o parâmetro de P/A detectou que 82,0% 
(n=50) das crianças estavam eutróficas ou com peso adequado para altura, 11,4% (n=7) em risco 
nutricional, 3,3% (n=2) com peso elevado para altura e 3,3% (n=2) com peso baixo para altura. 
Segundo a classificação de Waterlow/Batista, 57,4% (n=35) estavam eutróficas e 42,6% (n= 26) 
apresentavam algum tipo de desnutrição, a saber, desnutrição pregressa (21,3%; n=13), 
desnutrição atual (16,4%; n=10) e desnutrição crônica (4,9%; n=3). Segundo o IMC verificou-se 
que 82% (n=50) das crianças estavam eutróficas, 13,1% (n=8) com baixo peso, 1,6% (n=1) com 
risco de sobrepeso e 3,3% (n=2) com sobrepeso. 

Conclusão: Observamos que houve grande diferença entre os resultados encontrados. Esse fato 
certamente gera dúvidas entre os profissionais da saúde na escolha do parâmetro a ser utilizado. 
Comenta-se na literatura as falhas metológicas existentes no estudo do NCHS (1977), 
repercutindo, consequentemente, na fidedignidade da classificação de Waterlow/Batista (1976) 
que utiliza os parâmetros de A/I e P/A adotados pelo NCHS. Por outro lado, considerando o fato 
do CDC (2000) ser fruto de uma revisão corregedora dessas falhas, no tocante a ampliação das 
amostras, representatividade racial e étnica, padronização da coleta dos dados e aprimoramento 
das técnicas estatísticas, a literatura aponta que a utilização dessa padronização mais recente 
tenha uma indicação mais plausível. Contudo, o NCHS (1977) ainda está sendo utilizado e 
recomendado como padrão internacional de referência. Com base em nossos resultados e na 
literatura existente sobre o tema, concluímos que, independente da classificação a ser adotada, 
deve-se haver cautela em usar estes métodos antropométricos isolados para diagnosticar o 
estado nutricional de crianças, sendo mais valorosa a utilização desses parâmetros para rastrear 
crianças em risco nutricional. 
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HISTÓRIA CLÍNICA, ANAMNESE ALIMENTAR E ASPÉCTOS SOCIO-

ECONÔMICOS E CULTURAIS

Dados Pessoais 

Nome: _________________________________________________________

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Endereço: _______________________________________________________

Cidade: _____________________ Telefone: ___________________________

Data de nascimento: _______/________/________

Filiação: ________________________________________________________ e 

______________________________________________________________ 

História Clínica 

1. Consangüinidade dos pais? (  ) Sim (  ) Não 

2. Total de irmãos? _______________________________________________

3. Irmãos afetados? (  ) Sim (  ) Não Quantos? _________________________

4. Irmãos normais? (  ) Sim (  ) Não Quantos? __________________________ 

5. Início da lipoatrofia (idade)? ______________________________________

6. Idade da menarca? _____________________________________________ 

7. Ciclos menstruais regulares? (  ) Sim (  ) Não 

8. Doença? (  ) Diabetes (  ) Hipertensão Arterial Sistêmica (  ) Cardiopatia (  ) 

Nefropatia  (  ) Hepatopatia (  ) Dislipidemia (Hipertrigliceridemia / 

Hipercolesterolemia) ( ) Constipação intestinal 

9. Complicações diabéticas? (  ) Nefropatia (  ) Neuropatia (  ) Proteinúria (  ) 

Retinopatia

10. Sinais e sintomas de Diabetes? (  ) Poliúria (  ) Polidipsia (  ) Polifagia 



- 67 -

11. Uso de algum medicamento? (  ) Laxante (  ) Diurético  (  ) Hipoglicemiante   (  

) Insulina (  ) Outro ____________________ 

12. Foi submetido a cirurgias ou traumatismos recentes? (  ) Sim (  ) Não 

13. Vício em drogas ou álcool? (  ) Sim (  ) Não 

Aspectos sócio-econômicos e culturais

14. Estado civil: (  ) Solteiro(a) (  ) Casado(a) (  ) Viúvo(a) (  ) Divorciado(a) 

15. Escolaridade: (  ) Analfabeto (  ) 1° grau incompleto (  ) 1° grau completo (  ) 2° 

grau incompleto (  ) 2° grau completo (  ) Superior (  ) Pós graduação 

16. Profissão: ____________________________________________________

17. Horas semanais de trabalho: (  ) Pelo menos 8 horas (  ) 8 às 16 horas (  ) 16 

às 24 horas (  ) 24 às 36 horas (  ) 36 às 40 horas (  ) Mais de 40 horas 

18. Faixa de renda (renda média mensal): (  ) até R$ 240,00 (  ) R$ 240,00 a R$ 

720,00 (  ) R$ 721,00 a R$ 1.200,00 (  ) R$ 1.201,00 a R$ 2.400,00 (  ) 

2.401,00 a R$ 3.600,00 ( ) Mais que R$ 3.600,00 

19. Fonte de renda: (  ) Atividade profissional (  ) Renda do cônjuge (  ) Renda dos 

pais (  ) Aposentadoria

20. Pratica atividade física: ( ) Sim ( ) Não Tipo? _________________________ 

21. Freqüência? __________________________________________________

22. Número de pessoas que residem em casa: __________________________

23. Pessoas que fazem as compras: __________________________________ 

24. Pessoas que cozinham: _________________________________________

Anamnese alimentar 

25. Intensidade do apetite: (  ) Leve (  ) Moderado (  ) Intenso 

26. Fatores que alteram o apetite? ____________________________________ 

27. Apresenta desinteresse em relação à própria alimentação: (  ) Sim (  ) Não 
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28. Interesse dos pais em relação à alimentação dos filhos: (  ) Sim (  ) Não 

29. Preferências alimentares: ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Alergia alimentar: (  ) Sim (  ) Não ____________________________________ 

Intolerância alimentar: (  ) Sim (  ) Não ________________________________ 

31. Quantas refeições ao dia: _______________________________________ 

32. Ingestão hídrica diária: __________________________________________
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO PACIENTE COM LIPODISTROFIA 

GENERALIZADA CONGÊNITA 

Nome: _________________________________________________________

                    DATA 

DOSAGENS

      

Proteínas totais       

Albumina       

Globulina       

Colesterol total        

HDL-colesterol        

LDL-colesterol       

Glicemia de jejum       

Hemoglobina Glicada        

Triglicerídeos        

Ácido úrico        

Creatinina        

Uréia         

AST       

ALT       

ALP       

GT       

Bilirrubina total       

Bilirrubina direta       

Bilirrubina indireta       
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL

ANTROPOMETRIA 

                      DATA 

DADOS
      

Peso atual (Kg)       

Altura (m)       

IMC (Kg/m2)       

CB (cm)       

CMB (cm)       

AMBc (cm2)       

PCB (mm)       

PCT (mm)       

PCSe (mm)       

PCSi (mm)       

BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

                        DATA 

DADOS
      

Massa gorda (%)       

Massa magra (%)       

Água corporal (%)       

Resistência ( )       

Reactância ( )       

Ângulo de phase (°)       
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REGISTRO ALIMENTAR PROSPECTIVO 

Nome: ____________________________________ Data: _____/_____/_____ 

Instruções:

 Escreva tudo o que o paciente comer e beber, imediatamente, após cada 

refeição ou lanche; 

 Inclua tudo o que o paciente comer e beber (inclusive água para remédio), 

em casa ou fora, durante o dia inteiro, desde a hora que levanta até a hora 

que vai para a cama, à noite; 

 Especifique o máximo possível as quantidades que o paciente comer. Por 

exemplo: 01 colher de sopa cheia de arroz, 01 maçã pequena, 01 copo de 

requeijão de leite, etc; 

 Outros exemplos de medidas caseiras: colher (café, chá, sobremesa ou 

sopa); copo (geléia ou requeijão); garfada; prato (sobremesa rasa, 

sobremesa fundo ou sopeiro); unidade; fatia; xícara (café ou chá); 

 Escreva se o alimento estava assado, cozido, frito, refogado, etc; 

 Não se esqueça de incluir tudo o que for adicionado aos alimentos sempre 

com as quantidades consumidas, como por exemplo, açúcar do café, 

margarina do pão, mel, etc; 

 Escreva também o horário que o paciente comeu; 
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REGISTRO ALIMENTAR

Nome: ____________________________________ Data: _____/_____/_____ 

HORÁRIO ALIMENTO QUANTIDADE
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Tabela 1 – Alimentos mais consumidos pelos portadores de lipodistrofia 

generalizada congênita.

Refeição Início do estudo Final do estudo 

Café da manhã 

Café
Leite desnatado 
Biscoito cream cracker
Bolo
Cuscuz
Pão francês 
Tapioca
Queijo
Ovo mexido 

Café
Leite desnatado 
Biscoito cream cracker
Bolo
Cuscuz
Pão francês 
Tapioca
Queijo
Ovo mexido 
Aveia

Almoço

Alface
Tomate
Arroz branco 
Feijão
Macarrão
Carne
Frango
Fruta

Alface
Tomate
Arroz branco 
Feijão
Macarrão
Carne
Frango
Fruta
Soja

Jantar

Arroz de leite 
Carne
Cuscuz
Frango
Sopa

Arroz de leite 
Carne
Cuscuz
Frango
Sopa

Lanches

Biscoito cream cracker
Bolo
Café
Fruta
Leite desnatado 
Pão francês 
Pipoca

Biscoito cream cracker
Bolo
Café
Fruta
Leite desnatado 
Pão francês 
Pipoca
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Tabela 2 – Consumo alimentar dos portadores de lipodistrofia generalizada 

congênita.

Análise
Consumo alimentar 

Inicio do estudo Final do estudo 
P-valor

Energia (kcal/dia) 4138 ± 1,147 2663 ± 955.9 0.0007 

Proteína (g/dia) 190.4 ± 77.4 123 ± 60.6 0.0034 

Gordura (g/dia) 101.3 ± 36.1 64.11 ± 37.6 0.0005 

Carboidrato (g/dia) 624.1 ± 169.4 407.4 ± 120.2 0.0014 

Fibras (g/dia) 22.73 ± 13.7 18.48 ± 13.8 0.1545 

Cálcio (mg/dia) 1,637 ± 886.1 852.7 ± 326.5 0.0219 

Ferro (mg/dia) 31.95 ± 12.7 22.03 ± 9.9 0.0058 

Zinco (mg/dia) 18.41± 12.4 11.3± 8.5 0.0088 

Os valores são expressos em média ± desvio-padrão 

Ingestão dietética recomendada: 

 Energia: 2605 kcal/dia (42 kcal/kg/dia) 

 Proteína: 98 g/dia (15%) 

 Gordura: 87 g/dia (30%) 

 Carboidrato: 358 g/dia (55%) 

 Fibras: 36 g/dia (14 g/1000 kcal) 

 Cálcio: 1,120 mg/dia 

 Ferro: 14 mg/dia 

 Zinco: 9.4 mg/dia 
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Tabela 3 – Dados antropométricos e de composição corporal dos portadores de 

lipodistrofia generalizada congênita.

Dados Inicio do estudo Final do estudo P-valor 

Peso (Kg) 62.64 ± 7.40 62.38 ± 6.43 0.5696 

Altura (cm) 169.3 ± 5.22 169.1 ± 5.16 0.4676 

IMC (Kg/cm2) 21.70 ± 1.83 21.80 ± 1.48 0.6783 

CB (cm) 26.51 ± 3.60 26.87 ± 2.95 0.3056 

CMB (cm) 25.04 ± 3.45 25.14 ± 2.87 0.7766 

AMBc (cm2) 42.85 ± 13.48 43.00 ± 10.53 0.9223 

PCT (mm) 4.9 ± 1.00 5.2 ± 0.92 0.2091 

PCB (mm) 4.4 ± 1.00 4.4 ± 0.66 0.8723 

PCSe (mm) 11.8 ± 2.74 13.1 ± 3.69 0.0438 

PCSi (mm) 5.2 ± 0.92 5.3 ± 0.79 0.8723 

Água corporal total (%) 66.9 ± 2.85 67.2 ± 3.26 0.5911 

Massa magra (%) 91.4 ± 3.92 91.7 ± 4.52 0.6783 

Massa gorda (%) 8.6 ± 3.92 8.3 ± 4.52 0.6783 

Resistência 433 ± 51.29 429 ± 54.04 0.4632 

Reactância 53 ± 7.54 55 ± 8.26 0.0527 

Ângulo de fase (º) 0.123 ± 0.02 0.129 ± 0.03 0.0038 

Os valores são expressos em média ± desvio-padrão 
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Tabela 4 – Dados laboratoriais dos portadores de lipodistrofia generalizada 

congênita.

Dados Inicio do estudo Final do estudo P-valor 

Glicemia de jejum 

(mmol/L)

9.8 ± 4.1 9.4 ± 4.1 0.5661 

HbA1c (%) 9.2 ± 1.3 8.2 ± 0.7 0.0163 

Colesterol total 

(mmol/L)

4.6 ± 1.2 4.5 ± 0.8 0.6193 

Triglicerídeos (mmol/L) 3.6 ± 2.1 3.6 ± 1.9 0.8197 

Leptina (ng/mL) 0.11 ± 0.1 0.12 ± 0.1 0.6849 

Peptídeo C (ng/mL) 4.08 ± 1.9 4.23 ± 1.7 0.7426 

Os valores são expressos em média ± desvio-padrão 

Valores de referência: 

Glicemia de jejum = 3.9-5.6 mmol/L 

HbA1c = 5.3-8.0% 

Colesterol total = 1.3-5.2 mmol/L

Triglicerídeos = < 1.7 mmol/L

 Leptina: Adolescent females = 1.0-24.0 ng/mL (BMI 18 to 23 Kg/m2)

Adolescent males = 0.2-14.0 ng/mL (BMI 18 to 23 Kg/m2)

 Adults with BMI 20-25 Kg/m2 = 0.4-14.0 ng/mL (male); 1.5-59.0 ng/mL 

(female)

Peptídeo C = 1.1-5.0 ng/mL
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ABSTRACT 

Congenital generalized lipodystrophy is a rare genetic disease with autosomal 

recessive inheritance characterized by the generalized absence of subcutaneous 

adipose tissue and insulin resistance. The aim of our study was to determine the 

profile of patients with congenital generalized lipodystrophy (Berardinelli-Seip 

syndrome) through their clinical history, eating habits, and socioeconomic and 

cultural aspects; assess food consumption and nutritional status of the study 

group; propose and evaluate a diet therapy model associated to oral 

supplementation with zinc to help in the control and prevention of metabolic 

complications associated to the pathology. 

Initial assessment of food consumption indicated a voracious appetite in all the 

patients studied. The introduction of zinc reduced appetite, contributing to patient 

adherence to the food plan proposed. It was also observed that the proposed diet 

contributed mainly to glycidic control, specifically with respect to HbA1c. The 

nutritional status of the patients investigated was adequate in terms of body mass 

index (BMI), arm muscle circumference (AMC), arm muscle area AMA, but triceps 

skinfold (TSF) indicated serious malnutrition. 

Our study is unique in the literature and provides important information to the field 

of nutrition and to individuals with this pathology. Furthermore, it contemplates the 

interdisciplinary and multidisciplinary requirements of the Postgraduate Program in 

Health Sciences of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 

Brazil.

Keywords: Berardinelli-Seip syndrome, congenital generalized lipodystrophy, diet, 

zinc, leptin, appetite. 


