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❑ A triplicação do cromossomo 21 provoca especificidades no metabolismo; 

❑ Estas especificidades ocorrem não somente nos genes do cromossomo 21, mas 

afeta todos os outros cromossomos (Moreira-Filho et al., 2016);

❑ Cada pessoa tem suas particularidades, pois sua carga genética é diferente!

❑ Estudos Clínicos X Pesquisa translacional;

Grande variação fenotípica “Eles são assim...”

Mas quais são as principais características metabólicas?

A importância de compreender as 

diferenças individuais na síndrome de 

Down



Evidências crescentes sugerem que crianças com síndrome de Down não recebem serviços de saúde 

recomendados. Avaliamos retrospectivamente a adesão às diretrizes de supervisão de saúde da American 

Academy of Pediatrics de 2001 para 124 crianças com síndrome de Down. Radiografias da coluna cervical 

foram preenchidas para 94% das crianças, muitas vezes no pré-operatório. A adesão às recomendações 

completas de hemograma foi de 55% (IC 95% 44% a 66%); menor para homens (p = 0,01) e crianças com 

seguro médico privado (p = 0,04). A adesão às recomendações de função tireoidiana foi de 61% (IC 95% 

54% a 67%); maior para crianças atendidas por um pediatra (P = 0,002) e com doença tireoidiana 

conhecida (P <0,0001). A adesão às recomendações de audiologia e oftalmologia foi de 33% (IC 95% 

27% a 40%) e 43% (IC 95% 37% a 50%), respectivamente. As taxas de adesão foram maiores para 

crianças encaminhadas a um otorrinolaringologista (P = 0,0002) e com doença ocular conhecida (P 

<0,0001). Esforços futuros devem identificar barreiras para o cuidado e melhorar a adesão ao 

rastreamento recomendado.

Disparidades na supervisão de saúde 

para crianças com Síndrome de Down



Revisão sistemática e metanálise mostram um 

perfil específico de micronutrientes em pessoas 

com Síndrome de Down: cálcio, selênio e zinco 

no sangue mais baixos, cobre e zinco de 

hemácias mais altos e cálcio e sódio salivares 

mais altos

Conclusão: Nossos achados de que os níveis de micronutrientes são 

diferentes em pessoas com SD levantam a questão se essas 

diferenças estão relacionadas aos diferentes perfis metabólicos, 

às comorbidades comuns ou apenas refletem a SD.



• Ligações entre a trissomia do cromossomo 21 afetando o Sistema imune está 

ligada a super expressão de genes como a SOD entre outros (Martinez 2016);

• Imunodeficiência secundária devido a fatores nutricionais ou metabólicos, 

particularmente deficiência de zinco, vit D, Vit B12 ...

• Fatores não imunológicos, incluindo estrutura anatômicas anormais (ex: 

pequeno canal auditivo (Shott 2006), traqueomalacia, laringomalácia e 

refluxo gastro-esofágico (Sheikh et al., 2001), apneia (Dyken et al., 2003);

• Médio a moderada linfopenia das células T e B,

• Desorganização da proliferação de células T,

Imunologia



O refluxo gastro-esofágico está associado a uma ampla gama de distúrbios respiratórios, incluindo asma, tosse crônica

isolada, fibrose pulmonar idiopática, doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose cística. O refluxo pode ser substancial e

atingir as margens proximais do esôfago em alguns indivíduos com doenças pulmonares específicas, sugerindo que essa

associação é mais do que uma coincidência. O refluxo esofágico proximal em particular levou à preocupação de que a

microaspiração possa ter um papel importante, possivelmente até causal, na doença respiratória. Curiosamente, o refluxo

nem sempre é acompanhado por sintomas típicos de refluxo, como azia e / ou regurgitação, levando muitos médicos a tratar

empiricamente o possível refluxo gastroesofágico. De fato, os custos associados ao uso de supressores de ácido na doença

pulmonar superam em muito os da DRGE típica, apesar de pouca evidência de benefício terapêutico em ensaios clínicos. Esta

revisão examina exaustivamente os possíveis mecanismos que podem vincular a doença pulmonar e refluxo esofágico,

destacando as lacunas no conhecimento atual e limitações de pesquisas anteriores e ajudando a lançar luz sobre a falha

freqüente de tratamentos antirrefluxo na doença pulmonar.

Doenças respiratórias e o esôfago: 

refluxo, reflexos e microaspiração



Disfagia

Jackson et al., 2016

Estudo mostrou que problemas de disfagia é muito frequente em crianças com SD (mais de 
metade) e que na maioria dos casos é silenciosa provocando vários problemas respiratórios 
como pneumonia recorrente. Em qualquer faixa etária, a presença de sintomas pulmonares, tais 
como infecções crônicas das vias respiratórias superiores, hipertensão pulmonar e necessidade 
de oxigênio persistente aumenta suspeita de disfagia como uma causa subjacente e deve ser 
razão suficiente para encaminhamento.

Estudos videofluoroscópicos

de deglutição
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❑O timo de crianças com SD é menor, com diminuição do percentual de células 

T (Prada et al., 2005),

❑Ultrassonografia mostrou que a involução do timo já começa no útero (Karl et 

al., 2012),

❑Aumento de problemas autoimunes - Redução da expressão de AIRE 

(Autoimmune regulator) e antígenos periféricos (expressão de genes 

promíscuos) foi reportado em pessoas com SD (Lima et al., 2011; Giménez-

Barcons et al., 2014).

❑O zinco diminui a regressão do Timo em pessoas com SD.

❑Terapias com timo lisado de cervo ou vitelo ajudam na melhora da resposta

imunológica;

❑Uso de acetilcisteína melhora a expectoração do muco;

Timo
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Autoimunidade

Estresse oxidativo é o gatilho para problemas autoimunes como vitiligo 
e alopecia (Rork et al., 2016);

Warrilow et al., 2015:
Psoriase;
Diabetes tipo I;
Doença de Hashimoto;
Artrite reumatoide;

Doença Celíaca (400 vezes 
maior risco para pessoas 
com SD)
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❑ Aumento do estresse oxidativo –Aumento da Superóxido dismustase - Peróxido de 

hidrogênio

❑ Lenta degradação de H2O2 causa desbalanço oxidativo

Extresse oxidativo



Estresse oxidativo sistêmico em crianças e 

adolescentes com síndrome de Down

Principais conclusões

A análise de enzimas antioxidantes mostrou aumento significativo nas atividades de SOD (47,2%), CAT (24,7%) e 

GR (49,6%) em indivíduos com SD. Nenhuma diferença significativa na atividade da GPx foi detectada, enquanto 

a atividade da GST (61,2%) foi diminuída, e ambas as respostas podem ser conseqüência da depleção dos níveis 

de GSH (24,9%). Não houve diferenças significativas nos níveis de TBARS, enquanto os níveis de PC mostraram 

níveis diminuídos (31,7%) em comparação com controles saudáveis, o que pode estar relacionado ao aumento 

(16,1%) encontrado no AU sérico. Os níveis de vitamina E não mostraram diferenças significativas entre os 

indivíduos com SD em comparação com os controles.

Significado

Os resultados revelaram um status pró-oxidante sistêmico em indivíduos com SD, evidenciado pelo aumento da 

atividade de algumas importantes enzimas antioxidantes, juntamente com níveis reduzidos de GSH no sangue total 

e níveis elevados de AU no plasma, provavelmente como uma compensação antioxidante relacionada ao 

desequilíbrio Indivíduos DS.



Intervenção antioxidante atenua o estresse 

oxidativo em crianças e adolescentes com 

síndrome de Down

Demonstramos anteriormente que o estresse oxidativo sistêmico está presente em pacientes com síndrome de Down (SD). No 

presente estudo, investigamos o estado antioxidante no sangue periférico de crianças e adolescentes com SD comparando esse 

estado antes e depois de uma suplementação com antioxidantes. Os biomarcadores do estresse oxidativo foram avaliados no 

sangue de pacientes com SD (n = 21) antes e após uma intervenção antioxidante diária (vitamina E 400 mg, C 500 mg) 

durante 6 meses. Crianças saudáveis (n = 18) sem SD foram recrutadas como grupo controle. Atividade da superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR), glutationa S-transferase (GST), 

gama-glutamiltransferase (GGT), glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e mieloperoxidase (MPO), bem como o conteúdo de 

glutationa reduzida (GSH), ácido úrico, vitamina E, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e proteínas carbonilas 

(PC) foram medidos. Antes da terapia antioxidante, os pacientes com SD apresentavam diminuição da atividade de GST e 

depleção de GSH; atividades elevadas de SOD, CAT, GR, GGT e MPO; aumento dos níveis de ácido úrico; enquanto as 

atividades de GPx e G6PD, assim como os níveis de vitamina E e TBARS, não foram alterados. Após a suplementação com 

antioxidantes, as atividades de SOD, CAT, GPx, GR, GGT e MPO foram reprimidas, enquanto o conteúdo de TBARS foi 

fortemente diminuído em SD. Além disso, a terapia antioxidante não alterou as atividades da G6PD e da GST, assim como os 

níveis de ácido úrico e PC, enquanto aumentou significativamente os níveis de GSH e vitamina E nos pacientes com SD. Nossos 

resultados demonstram claramente que a intervenção antioxidante com vitaminas E e C atenuou o dano oxidativo sistêmico 

presente em pacientes com SD.



Persistência do benefício de uma terapia 

antioxidante em crianças e adolescentes com 

síndrome de Down

Este estudo examinou o efeito de uma intervenção antioxidante em biomarcadores de inflamação e estresse oxidativo (SO) no 

sangue de crianças e adolescentes com síndrome de Down (SD) durante quatro estágios diferentes. Biomarcadores da inflamação 

(atividade mieloperoxidase - MPO e níveis de IL-1β e TNF-α) e OS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico - TBARS, proteína 

carbonil - PC), redução dos níveis de glutationa (GSH), ácido úrico (UA) e vitamina E , assim como enzimas antioxidantes como as 

atividades de superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa redutase (GPx), glutationa redutase (GR), glutationa-S-

transferase (GST) e gama-glutamiltransferase (GGT) após cada período. Após a suplementação com antioxidantes, as atividades 

de SOD, CAT, GPx, GR, GGT e MPO foram reguladas negativamente, enquanto os teores de TBARS estavam fortemente 

diminuídos, os teores de GSH e vitamina E estavam significativamente aumentados e nenhuma mudança na atividade de G6PD e 

GST como nos níveis de UA e PC foram detectados. Após a interrupção da terapia antioxidante por 6 meses, os pacientes com SD 

apresentaram elevadas atividades de GPx e GGT e também altos níveis de AU e TBARS. Não foram detectadas alterações nas 

atividades de SOD, CAT, GR, GST, G6PD e MPO, bem como nos níveis de GSH, vitamina E, PC, TNF-α e IL-1β. Os resultados 

mostraram que a intervenção antioxidante atenuou persistentemente o dano oxidativo sistêmico em pacientes com SD, mesmo após 

um período relativamente longo de cessação da intervenção antioxidante.



❑ Estresse oxidativo já inicia precocemente na gestação (Perluigi et al., 2011)

❑ Causa diminuição da concentração de cobre e zinco pelas necessidades aumentadas 

da enzima SOD que é superexpressa na SD,

❑ Causa dano no DNA aumentando o risco de leucemia 

Estresse oxidativo

❑ Envelhecimento precoce (Zigman 2013)

❑ Enfraquecimento do sistema imune (menor superóxido) – Sustrová et al., 2007)

❑ Degradação acelerada do DNA (Zana et al, 2006)

Efeitos do estresse oxidativo



Adolescentes e adultos jovens com síndrome de Down (SD) podem apresentar uma rápida 

regressão com perda de independência e habilidades diárias. Causas de regressão são 

desconhecidas e o tratamento é na maioria das vezes sintomático. Fizemos um estudo de coorte 

retrospectivo de casos de regressão: os pacientes nasceram entre 1959 e 2000, e foram 

seguidos de 1984 até agora. Encontramos 30 pacientes com SD com idades entre 11 e 30 

anos com histórico de regressão. Regressão ocorreu independentemente do nível cognitivo 

(deficiência intelectual grave, moderada ou leve (ID)). Os pacientes apresentavam sintomas 

psiquiátricos (catatonia, depressão, delírios, estereotipias, etc.), perda parcial ou total da 

independência nas atividades da vida diária (vestir-se, higiene, refeições e continência), 

comprometimento da linguagem (silêncio, voz sussurrada, etc.) e perda de habilidades 

acadêmicas. Todos os pacientes experimentaram estresse emocional grave antes da regressão, 

o que pode ser considerado o gatilho. A recuperação parcial ou total foi observada em cerca 

de 50% deles. Em nossa coorte, as meninas foram mais frequentemente afetadas que os 

meninos (64%). Hipóteses neurobiológicas são discutidas, bem como abordagens preventivas e 

terapêuticas.



❑ Em média inicia sinais aos 30 anos, mas a formação de placas amiloides começa já 

na primeira infância (Ballard et al., 2016);

❑ Genes mais expressos correlacionados com a doença do Alzheimer principalmente o 

gene APP e DYRK1A (Amiloide Precursor Protein) (Liu et al., 2008);

Doença de Alzheimer precoce
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Tratamentos em estudos Alzheimer na SD

❑ Antioxidantes (Dysken et al., 2014) - Uso de curcumim, resveratrol, polifenóis em geral;

❑ Inibidores de fosforiladores da Tau (De la Torre et al., 2014);

❑ Terapias que promovem neurogênese (Guilloux et al., 2013);

❑ Inibidores de GABA (Braudeau et al., 2011);



Microbiota intestinal

Uso de antibióticos provocam grande disbiose intestinal;

A microbiota é importante em:

➢Absorção de nutrientes, minerais e vitaminas (Krajalnik et al., 2012);

➢Produção de neurotransmissores e psicobióticos (Schmidt et al., 2015);

➢Hormônios da tireoide, do crescimento e paratormônio (Kunc et al., 

2016);

➢Resposta imunológica, principalmente problemas respiratórios (Madan

et al., Belkaid et al.,2014);
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Microbiota intestinal

Uso de probióticos e prebióticos;

Probióticos: microrganismos intestinais benéficos: 2 bilhões de UFC 

(Unidade formadora de colônias);

Lactobacillus rahmnosus

Lactobacillus biffidus

Biffidubacterium infantis

Biffidubacteriumbiffidus

Pré-bióticos: Alimentos que se mantém não digeríveis até o cólon-

frutooligosacarídeos: farinha de banana verde, mel, alho, banana;

Ácido caprílico: tratamento da disbiose (rica no óleo de coco);

Fungicida como nistatina para combater o crescimento de fungos 

intestinais
21



Apneia do sono

Apneia obstrutiva e central;
Afeta negativamente o cognitivo 
(Stranks et al., 2016) e a linguagem 
(Edgin et al.,, 2015);

Necessidade de polissonografia!
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Quanto mais diferente a 
postura maior as chances 
de ter apneia do sono. 
Melhora as condições 
anatômicas que 
atrapalham a boa 
respiração (Goffinski et 
al, 2015).



Apneia do sono

Tratamentos:
Pressão positiva de oxigênio;
Carbocisteína (Wu et al., 2016), 
melatonina;
Adenotonsilectomia segura e com 
50% de sucesso (Yumusakhuyly et 
al., 2016; Thottam et al,. 2015).

Bons resultados com expansão do palato!!!



Distúrbio do Sono e Desenvolvimento de 

Linguagem Expressiva em Crianças em Idade 

Pré-Escolar com Síndrome de Down

Evidências recentes sugerem que o sono pode facilitar a aprendizagem de 

línguas. Este estudo examinou a variação na capacidade de linguagem em 29 

crianças com síndrome de Down (SD) em relação aos níveis de perturbação do 

sono. Crianças com SD e má qualidade de sono (66%, n = 19) apresentaram 

maiores déficits sobre as medidas relatadas pelos pais e objetivos da 
linguagem, incluindo vocabulário e sintaxe. Correlações entre sono e linguagem 

foram encontrada em grupos com antecedentes médicos e sociais equivalentes, 

após controle para comorbidades comportamentais relevantes, incluindo 

aspectro autista. Esses resultados reforçam a importância do papel de 

qualidade do sono no desenvolvimento da linguagem expressiva de todas as 
crianças, e pode ajudar a aumentar a nossa compreensão da etiologia das 

alterações de linguagem em distúrbios do desenvolvimento, potencialmente 
levando a novas abordagens de tratamento



Vitamina B6:

Juntamente com triptofano é necessário para produção de serotonina;

Crucial para o metabolismo de alguns aminoácidos;

Usado como coadjuvante no tratamento da depressão;

Boa resposta em tratamento de espasmus (Caraballo et al., 2004)

Sono: Vitamina B6 (Piridoxina e Piridoxal-5-fosfato) e 
triptofano

Triptofano:

Encontrado em Feijão, ervilha, amendoim, e riquíssimo 

no cacau!

A recomendação é uma amêndoa de cacau para cada 

10Kg!



Conclusões: Pacientes com SD apresentam níveis plasmáticos de melatonina e 

quinurenina urinária que são menores que os níveis correspondentes na população 

controle, juntamente com valores mais altos de ácido quinurênico e ácido 

antranílico. Essas circunstâncias constituem um risco adicional a esses pacientes de 

danos causados por radicais livres.



Em crianças com SD, uma triagem polissonográfica é obrigatória, 

considerando as consequências globais potenciais da SAOS não 

tratada [11]. Um encaminhamento para um laboratório de sono 

pediátrico para todas as crianças com síndrome de Down aos 4 

anos de idade foi recomendado pela American Academy of

Pediatrics [15]. Em particular, essas crianças são mais suscetíveis 

ao impacto negativo adicional do distúrbio respiratório do sono, 

uma vez que têm freqüentes deficiências médicas e 

neurocognitivas pré-existentes. O diagnóstico e tratamento 

precoces não se destinam apenas a melhorar a qualidade do 

sono dessas crianças, mas também a obter efeitos físicos 

positivos. Infelizmente, também é reconhecido que o acesso a um 

especialista em sono pode ser limitado em algumas áreas 

geográficas.

Conscientização da Respiração 

Desordenada do Sono em Crianças 

com Síndrome de Down



Precisão da Percepção Parental da 

Respiração Noturna em Crianças com 

Síndrome de Down

Conclusão

Os pais de crianças com SD não conseguem predizer a 

presença ou ausência de AOS por sintomas noturnos, nem 

são capazes de determinar sua gravidade.



• Papel na regulação do sono – N-acetil-5-metoxitriptamina;

• Antioxidante;

• Melhora cognição e reduz a degeneração dos neurônios colinérgicos 

(Corrales et al., 2013);

• Concentrações entre 0.3 e 15 mg 30 min antes de dormir melhora a 

qualidade dos sono;

Melatonina



Tireoide

➢ Disfunção da tireoide, principalmente em hipotireoidismo subclínico, é 
considerado o distúrbio endócrino mais frequentes associadas com a 
síndrome de Down.

➢ Hipotireoidismo não controlado no período neonatal pode ser ainda mais 
prejudicial para o desenvolvimento psicomotor, crescimento e cognição.

TRH – Hormônio tireotrotopina estimulante

TSH – Hormônio estimulante da Tireoide.
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Tireoide

31

Hipotiroidismo subclínico é o que mais acontece;

Nele há aumento de TSH sem alterar os níveis de T3 e T4;

Eixo Hipotálamo-Hipófise-Tireoide

O valor do TSH ideal é 2,5 micrograma/mL

Acima de 4,5 é considerado hipotireoidismo subclínico!



Tireoide

Salerno et al., 2016
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Iodo (iodeto de Potássio) X Tireoide

Reposição de Iodo,

Algas marinhas, agar agar,

Hipotiroidismo congênito – Hipotiroidismo subclínico (TSH,T3, T4, T3r)

Minerais importantes:
Magnésio – Banho de sal de Epson (sulfato de magnésio);

Selênio – Castanha do Pará – excelente antioxidante;



Ômegas 3 (DHA – docosahexanoico e EPA - eicosapentanoico)

❑ DHA é altamente concentrado na massa cinzenta cerebral (McNamara et al., 2006);

❑ Suplementação com ômegas 3 melhoram:

Concentração de eritrócitos (membranas) (Brown et al., 1991);

Autoimune, inflamatórias e cardiovascular (Gorjão et al., 2009);

Leitura, fala, e comportamento após 3 meses em crianças com dispraxia e dificuldade 

de aprendizagem (Richardson et al., 2005);

Comportamento de crianças com TDAH (Sinn et al., 2007);

❑ Em SD mostrou ótimos resultados na:

Recuperação do controle energético (juntamente com EGCG) (Vacca 2015);

Redução da expressão de RCAN1 em ratos modelos (Zmijewski et al., 2015);

❑ Razão EPA:DHA 2:1 e 1:1 são melhores que 1:2 para inflamação e estresse oxidativo 

(DaSilva et al., 2016);



Ômegas 3 (DHA – docosahexanoico e EPA - eicosapentanoico)

A recomendação é maior proporção de EPA para DHA (1,5 a 2 x)
A recomendação para problemas de visão é maior proporção de DHA para EPA



Hipovitaminose D é frequente pessoas com SD (Stagi et al., 2015);

Baixa Vit D ligado a:

Doenças autoimunes (Arnson et al., 2007);

Baixa massa e fraqueza muscular (Visser et al., 2003);

Essencial para regulação imunológica modulando a proliferação de células T (Christakos

et al., 2011);

Em pessoas com SD ligado ao aumento de doenças autoimune e obesidade (Stagi et al., 

2015);

Vitamina D



As interações complexas entre a vitamina D 

e várias funções corporais e sistemas de 

órgãos. A vitamina D adequada pode 

prevenir ou melhorar muitos distúrbios



Vitamina D melhora a microbiota intestinal e 

a síndrome metabólica



A prevalência de deficiência de vitamina D é alarmante entre as pessoas com deficiências de desenvolvimento.. Os 

dados sugerem para as populações vulneráveis, tais como aqueles com doença auto-imune, câncer, doenças 

cardiovasculares, síndrome metabólica e pessoas com desenvolvimento e deficiência intelectual, 40 ng / mL (100 

nmol / L) pode ser considerado o mínimo nível. Para chegar a este nível, a maioria das pessoas necessita de 

exposição adequada sol e / ou uma suplementação oral diária de entre 1.000 e 5.000 unidades internacionais de 
vitamina D. Esta avaliação explora necessidades de vitamina D para o músculo-esquelético e sistemas não-

esqueléticos e sua adequação em relação a doenças comuns afetando pessoas com deficiência intelectual

...Considerando os benefícios mais amplos, boa relação custo-eficácia e mínima efeitos adversos, que incentivou a 

segmentação do soro 25 (OH) D níveis a 40 ng / mL (100 pmol / L) como o limite inferior para pessoas com 

deficiência intelectual, com o intervalo recomendado de 40-60 ng / mL. Esta pode ser conseguida em mais de 98% 
das pessoas com orais suplementos de vitamina D3 de menos de 5.000 / dia (entre 2.000 e 4.000 UI / dia) ou um 

gel-caps de 50.000 UI, administrar por via oral, uma vez em duas semanas. Otimizar os níveis séricos de vitamina 

D acima 40 ng / mL é susceptível de diminuir os encargos de comorbidades e melhorar a saúde geral.

A adequação de vitamina D e melhora de comorbidades em pessoas com deficiências 

do desenvolvimento Intelectual

A recomendação é de no mínimo 1000 UI (30 microgramas)!

Varia em cada pessoa (exposição ao sol, absorção...). Avaliar os níveis de 

vitamina D no sangue;



Conclusão

Provavelmente, a vitamina D é absorvida por difusão passiva e 

mecanismo que envolve os transportadores de membrana, 

principalmente os transportadores de colesterol, embora os dados 

permaneçam escassos. Alguns dados sugerem que a gordura, quando 

consumida concomitantemente com vitamina D, melhora a absorção de 

vitamina D.

Absorção intestinal de vitamina D: uma 

revisão sistemática



Metabolismo do Folato – Ciclo SAM

MTHFR

Ácido 

Fólico



Pessoas com SD precisam de bons níveis de Folato e Vit B12;

Formas mais biodisponíveis folinico e metiltetrahidrofolato;

Ajustar os níveis de produção de hemoglobina e leucócitos juntamente com a vit B12;

Risco do ácido fólico em excesso;

Vitamina B9 Folato (Ácido Folínico e Metiltetrahidrofolato)



Metabolismo alterado em pessoas com mutação MTHFR

MTHFR



Mutação do gene MTHFR 677C>T e A1298C

❑ Eleva chances de ter filho com SD em mães ou pais jovens (<35) (Coppedè 2015);

❑ Risco maior de desenvolver Alzheimer (Hua et al., 2011);

❑ Aumento de homocisteína e maior risco de problemas vasculares (Scala et al., 2006);

❑ Necessidade maior de repor folatos e B12 (Rai et al., 2014);

❑ Cuidados da introdução de farinhas ricas em ácido fólico;



❑Menor concentração de zinco em pessoas com SD (Cornelius et al., 2000);

❑ Crucial para o funcionamento do sistema imune (Klaus-Helge et al., 2003);

❑ Diretamente ligado ao produção e liberação do hormônio do crescimento 

(MacDonald 2000):

❑ Estudo clínico mostrou redução no tempo e no número de episódios de gripes 

(Lockitch et al., 1989);

❑ Ajuda a regular a função tireoidiana (Bucci et al., 1999);

❑Melhora cognição em crianças (Sandstead et al., 1998);

❑ Regulação do eixo hipofisário-tireoidiano -involução do timo (Pueschel et al., 1992);

❑Melhora liberação do hormônio do crescimento, (GH) Regula canais 

neurotransmissores importantes (AMPA e NMDA) ligados a plasticidade cerebral 

(Malakooti et al., 2014);

Zinco
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❑ Ajuda na diminuição do reparo do DNA (Tiao e Busciglio 2011);

❑Melhora a permeabilidade da mitocôndria reduzindo o impacto negativo do 

gene DSCR que reduz o controle de cálcio (Mancuso et al., 2010);

❑Melhorou linguagem (Miles 2013);

❑ Desestabiliza a formação de fibra amiloides (Miles, 2013);

Coenzima Q10 (Ubiquinona)



Conclusão

Os níveis de interleucina 6 e fator de necrose tumoral α 

em crianças mais novas com síndrome de Down podem 

ser utilizados como biomarcadores, refletindo o processo 

neurodegenerativo neles. A coenzima Q10 pode ter um 

papel como bom suplemento em crianças com síndrome 

de Down para melhorar os sintomas neurológicos.

Artigo da Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP)



• Aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF –Brain derived

neutrotrophic factor) (Klein et al., 2011);

• curcumimoides atravessam a barreira hematoencefálica e são ótimos 

antioxidantes (Begum et al., 2008);

• Controla geneticamente a produção de fatores antiinflamatórios;

• Auxilia tanto atrasando como diminuindo as placas amiloides cerebrais

Curcumim



A Curcumina Pode Contrariar o Declínio 

Cognitivo? Evidência e Justificativa do Ensaio 

Clínico para Combinar Ácidos Graxos 

(ômega) ω-3 com Curcumina

Razões para o uso de curcumina

na terapia da doença de 

Alzheimer. Entre todos estes, 

anti-amilóide, anti-inflamatório e 

anti-oxidante de Cur são as 

propriedades mais atraentes de 

seu uso na terapia da doença 

de Alzheimer.







Curcumim

❑ Pode ser usado no tempero nos alimentos na forma do açafrão;

❑Quando manipulado é importante verificar a concentração de curcumim

no laudo do produto;

❑O uso de até 2 gramas por adulto é seguro; para crianças a 

recomendação de segurança é de 500mg;

❑ Formas mais biodisponíveis são obtidas por fitossomos;

❑O uso de piperina e quercetina auxiliam na melhora da biodisponibilidade 

sérica;



❑ Importante para a produção de sangue e melhorar a anemia;

❑ Excesso de ferro aumenta a agregação das placas amilóides (Adlard et al., 2006);

❑ Estimula a reação de Fenton – formação de pró-oxidantes;

Ferro



A presente revisão elabora achados recentes que demonstram o acúmulo de 

dano oxidativo na SD e focamos a atenção na desregulação específica do 

metabolismo do ferro, que afeta tanto o sistema nervoso central como a 

periferia. Dismetabolismo do ferro é um fator bem reconhecido que contribui 

para a neurodegeneração; assim, nós opinamos que uma melhor 

compreensão de como e até que ponto a perda combinada de dis-

homeostase de ferro e o aumento da OS ocorrem na SD poderia fornecer 

novos insights para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas para o 

tratamento da demência tipo Alzheimer.

Disturbio de homeostase redos na Síndrome 

de Down: Papel do dismetabolismo do ferro



❑ Sintetizada constitutivamente – atividade ligada a quantidade (Abbassi et al., 2015)

❑ Controla e neurogênese e apoptose neuronal (Liao et al., 2012)

❑ Acelera a diferenciação neuronal, diminuindo a concentração de neurônios maduros 

(Constestabile et al,, 2007)

❑ Altera a excitabilidade do lóbulo pré-frontal (Riz-mejias et al., 2016)

❑ Diminui os níveis de homocisteína (de la Torre 2014; 2016)

❑ Controla o desenvolvimento ósseo (Blazek et al., 2015);

❑ Regula a GSK-3 (controladora da apoptose) (Liu et al., 2008);

Gene DYRK1A



Resgate do fenótipo esquelético anormal em 

camundongos com síndrome de Down Ts65Dn 

usando modulação genética e terapêutica de 

Dyrk1a trissômico

Indivíduos com SD apresentam alterações esqueléticas, incluindo densidade mineral óssea reduzida, estrutura óssea 

modificada e características faciais distintas. Devido às anomalias esqueléticas periféricas e à longevidade 

prolongada, indivíduos com SD são cada vez mais suscetíveis a fraturas ósseas. A compreensão da origem genética 

e do desenvolvimento das anormalidades esqueléticas da SD facilitaria o desenvolvimento de terapias para 

resgatar essas e outras deficiências associadas à SD. O DYRK1A é encontrado em três cópias em indivíduos com 

camundongos DS e Ts65Dn DS e tem sido suspeito de estar envolvido em muitos fenótipos da Trissomia 21, incluindo 

anormalidades esqueléticas. O retorno do número de cópias de Dyrk1a aos níveis normais em camundongos Ts65Dn 

resgatou as anormalidades ósseas apendiculares, sugerindo que níveis apropriados da expressão de DYRK1A são 

críticos para o desenvolvimento e manutenção do esqueleto apendicular da DS. A terapia utilizando o inibidor de 

DYRK1A epigalocatequina-3-galato melhorou os fenótipos do esqueleto Ts65Dn. Estes resultados sugerem que o 

fenótipo osteopênico associado à SD pode ser resgatado após o nascimento, tendo como alvo Dysk1a trissômico.



A normalização da dosagem genética de 

Dyrk1A em um modelo murino de síndrome de 

Down resgata vários fenótipos da doença de 

Alzheimer

A deficiência intelectual que caracteriza a síndrome de Down (SD) é causada principalmente por alterações pré-natais no 

crescimento e diferenciação do sistema nervoso central. No entanto, em fases posteriores da vida, as capacidades cognitivas 

dos indivíduos com SD declinam progressivamente devido ao envelhecimento acelerado e ao desenvolvimento da 

neuropatologia da doença de Alzheimer (DA).  A neuropatologia da DA na SD tem sido relacionada à superexpressão de 

vários genes codificados pela Hsa21 incluindo a DYRK1A (quinase 1A regulada pela fosforilação da tirosina específica da 

(Y)), que codifica uma proteína quinase que desempenha funções cruciais na regulação da sinalização múltipla. vias que 

contribuem para o desenvolvimento normal do cérebro e para a fisiologia do cérebro adulto.  A normalização da dosagem 

gênica de Dyrk1A no rato TS resgatou a densidade de células senescentes no córtex cingulado, hipocampo e septo, preveniu 

a degeneração dos neurônios colinérgicos e reduziu a expressão de App no hipocampo, carga Aβ no córtex e hipocampo, a 

expressão de fosforilada tau no resíduo Ser202 no hipocampo e no cerebelo e os níveis de tau total no córtex, hipocampo e 

cerebelo. Assim, o presente estudo fornece suporte adicional para o papel do gene Dyrk1A em vários fenótipos semelhantes 

à DA encontrados em camundongos TS e indica que este gene pode ser um alvo terapêutico para o tratamento da DA na 

SD.



Estes resultados mostram que a superexpressão de DYRK1A causa a supressão 

da atividade da neprisilina através de sua fosforilação em pacientes com SD. 

Nossos resultados sugerem que os inibidores de DYRK1A podem ser eficazes 

contra DA não apenas em adultos com SD, mas também em pacientes com DA 

esporádica.



❑ É um ótimo antioxidante bem absorvido e metabolizado (Michael et al., 2013);

❑ Inibe a super expressão do Gene DYRK1A (de la Torre 2014 e 2016);

❑Melhorou a cognição em jovens (de la Torre 2014 e 2016);

❑ Papel importante em quelar metais nos neurônios;

❑ Ativa formação de neurônios por ativar BDNF (fator que estimula a formação 

de neurônios (Gomez-Pinilla e Nguyen, 2012);

Novos compostos úteis: EGCG



Epigalocatequina-3-galato melhora 

facial dismorfologia associada a 

síndrome de Down.



Segurança e eficácia do treinamento 

cognitivo associado à epigalocatequina-3-

galato em adultos jovens com síndrome de 

Down (TESDAD): um estudo duplo-cego, 

randomizado, controlado por placebo, fase 

2.



Evidências de efeitos protetores similares 

conferidos pelo chá branco e seu 

componente ativo "EGCG" na disfunção 

hepática mediada pelo estresse 

oxidativo durante a toxicidade induzida 

pelo benzo (a) pireno



Dr. Rafael De La Torre



Chá verde EGCG mais óleo de peixe ômega-3 

recupera funções mitocondriais e são seguras em 

uma criança com Síndrome de Down



Mecanismos de ação do EGCG para a Doença do Alzheimer
Caminhos de sombras de fundo 
rosa diretamente relacionado à 
patologia da DA e ao fundo 
verde, aqueles que são 
potencialmente benéficos por 
induzirem efeitos de 
neurorecuperação ou 
neuroproteção. Para cada 
caminho, linhas tracejadas 
representam a fosforilação, as 
linhas verdes descrevem as 
ações diretas do EGCG e os 
efeitos desconhecidos ou 
indiretos do EGCG são 
representados pelas linhas 
laranja 



Mecanismos de ação do EGCG para a Doença do Alzheimer



❑ As concentrações nos estudos clínicos foram de 9 mg/Kg;

❑ O uso do chá verde???

❑ A manipulação é importante saber a concentração de EGCG;

❑ Em média no manipulado tem 45% de EGCG;

❑ Há alguns com 95%!

❑ Usa-lo junto com ômega aumenta sua biodisponibilidade;

Novos compostos úteis: EGCG



Ótimo antioxidante (Diaz-Gerevini et al., 2015);

Biodisponibilidade?

Inibe o microRNA 155 (Partha Mukhopadhyay et al.,2011);

Atravessa a barreira hematoencefálica (Martel et al., 2010);

Melhora o metabolismo energético (Pignitter et al., 2015);

Capacidade de remielinização na esclerose múltipla (Ghaiad et al., 2016);

Novos compostos úteis: Resveratrol



Os polifenóis resveratrol e epigalocatequina-3-

galato restauram o comprometimento grave das 

mitocôndrias em células progenitoras do 

hipocampo de um modelo de camundongos com 

síndrome de Down

Além disso, divulgamos que, além do EGCG, também o polifenol natural 

resveratrol, que exibe uma ação neuroprotetora em várias doenças humanas, 

mas nunca foi testado na SD, restaura a eficiência da fosforilação oxidativa e 

biogênese mitocondrial e melhora a proliferação de NPCs. Estes efeitos foram 

associados com a ativação do eixo PGC-1α / Sirt1 / AMPK por ambos os 

polifenóis. Esta pesquisa abre o caminho para o uso de nutracêuticos como 

uma ferramenta terapêutica potencial na prevenção ou no gerenciamento de 

algumas manifestações clínicas associadas ao déficit de energia.







Em conclusão, estamos plenamente conscientes de que mais trabalho deve ser feito antes de confirmar

a eficácia da terapêutica proposta na população com SD. No entanto, evidências disponíveis sugerem

que melhorar a função mitocondrial, enquanto desafio, pode melhorar o comprometimento cognitivo e

muitos outros desfechos clínicos associados à SD, levando a uma melhor saúde geral e melhor

qualidade de vida de indivíduos com SD.



Efeito do resveratrol na homeostase do Aβ. Aβ: beta-

amilóide; APP: proteína precursora amilóide; ROS: 

espécies reativas de oxigênio; BACE: enzima de 

clivagem de β-APP. ADEs: enzimas de degradação de 

Aβ.



Introdução de fontes ricas em polifenóis antioxidantes: cacau, abacate, berries ...

Remoção de alimentos imunomoduladores como glúten e leite animal (estimula 

produção de muco);

Introdução de óleos antioxidantes de imunoestimuladores: Azeite de oliva, óleo de 

coco;

Estimulação do sistema imune através de lisados de timo;

Anticorpo monoclonal Palivimizumabe – vírus sincicial respiratório (até 2 anos)

Ações práticas



Exames subsidiários bioquímicos

➢ Hemograma completo;

➢ Lipidograma;

➢ Exames tireoidianos: TSH, T3 e T4 livres, T3 reverso, Anti-TPO

➢ Hepáticos: TGO, TGP, PCR

➢ Homocisteína

➢ Níveis de vitaminas: D, B12, E,

➢ Zinco

➢ Ácido úrico
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Contato: rblima@outlook.com.br

www.facebook.com/roge005

Grupo Facebook Singularidade Down – Adm: Gisele Fontes e Rogério Lima


