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C A P Í T U L O

Caso clínico

Homem de 47 anos de idade foi levado ao hospital de emergências apresentando 

o início de um quadro de confusão mental, letargia, fraqueza e anorexia. Tinha 

ainda sinais de hemorragias subcutâneas nas pernas e nas gengivas. Ultimamen-

te (6 meses) perdera 5kg de peso corporal. Um exame de sangue revelou grau 

acentuado de anemia (concentração de hemoglobina de 6g/dL, valores normais 

entre 14 e 16). Ao microscópio, as hemácias estavam de tamanho e cor normais. 

Os demais componentes sanguíneos, como eletrólitos, cálcio, magnésio, amô-

nia, ácido fólico, vitamina B
12

, glicose, plaquetas e enzimas usualmente afetadas 

nos distúrbios das funções hepáticas e renais, estavam todos com valores dentro 

da normalidade. Não havia sangue oculto nas fezes. Começou então o tratamen-

to da anemia com transfusão de hemácias, enquanto se investigava a causa da 

doença.

Uma nutricionista foi chamada para avaliar os hábitos alimentares do pacien-

te que eram regulares e até monótonos: café da manhã, almoço (sanduíche de 

presunto, queijo, salada, ovo e um copo de leite) e jantar (alimentos congelados, 

geralmente lasanha e um pedaço de carne). Não ingeria suplementos vitamínicos 

e sua alimentação foi considerada pobre em frutas e vegetais frescos. Bebia ainda 

grande quantidade de cerveja (cerca de 8 a 10 latas por dia). Foi-lhe prescrita com-

plementação de vitaminas e colhida biópsia de pele da perna que revelou um 

quadro compatível com o da defi ciência de vitamina C. A dosagem dessa vitamina 

no sangue confi rmou o diagnóstico ao detectar uma concentração de 10µmol/L; 

valores normais entre 45 e 90. Caso clínico adaptado de Leger, 2008.

A DEFICIÊNCIA DA VITAMINA C 
E A MOLÉCULA DO COLÁGENO 
NO ESCORBUTO
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Fundamentação bioquímica

Atualmente, casos clínicos de defi ciências vitamínicas, como o acima descrito, 

são muito raros. Eles deixaram de ser uma questão de saúde pública a partir da 

década de 1950 quando os bioquímicos terminaram por esclarecer as funções 

metabólicas das vitaminas e elas foram de uma forma ou outra incorporadas na 

alimentação. Recentemente, entretanto, estão surgindo relatos de casos de escor-

buto pontuais entre os sem -tetos de Paris (Khonsari et al., 2005) na população 

de jovens universitários americanos (Johnston et al., 1998) e, nesse caso clínico, 

descrito por um médico de família canadense (Leger, 2008). Todos eles demons-

trando que essas doenças não desapareceram e basta um descuido para que elas 

surjam com toda sua exuberância clínica.

Aspectos históricos

Embora conhecida já antes de Cristo, o escorbuto teve seu pico de incidência nos 

séculos XVI e XVII, durante a realização das grandes expedições marítimas, 

quando os marinheiros fi cavam expostos durante muito tempo a uma dieta ar-

tifi cial. É conhecido o relato de Vasco da Gama que perdeu dois terços da sua 

tripulação durante sua primeira viagem à Índia. Acredita -se que nesses dois sé-

culos a doença tenha matado mais de 2 milhões de marinheiros. A causa – uma 

defi ciência nutricional – apenas foi estabelecida em 1747, quando James Lind, 

médico da marinha inglesa, realizou o primeiro ensaio clínico que se tem notícia 

na história da Medicina. Em uma das suas viagens, dividiu 12 dos seus marinhei-

ros acometidos com escorbuto em 6 grupos de 2. Todos receberam a mesma 

ração básica dos demais tripulantes, mas cada um dos grupos ganhava uma 

complementação nutricional especial contendo uma das carências então acredi-

tadas como causadora da doença. Apenas o grupo que recebeu uma cota de lima 

e limões frescos se curou. Essa conclusão terapêutica foi publicada em forma de 

livro em 1753, mas só foi aceita ofi cialmente 40 anos mais tarde pela marinha 

inglesa (Baron, 2009).

Isolamento e caracterização do ácido ascórbico

Em 1928, o bioquímico húngaro Szent -Gyorgi isolou da adrenal um composto 

que mais tarde seria conhecido como ácido ascórbico. Ele existia em quantidades 

muito pequenas nesse órgão e só posteriormente, quando se descobriu que a 

páprica (uma espécie de pimenta, de origem húngara) tinha grandes quantidades 
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do composto (Svirbelg e Szent -Gyorgi, 1932), é que foi possível determinar sua 
estrutura química (Haworth, 1937). Szent -Gyorgi e Haworth receberam (em 
1937) por esses trabalhos pioneiros na identifi cação do ácido ascórbico os Prêmios 
Nobel de Medicina e Química, respectivamente.

Na grande maioria dos animais e vegetais, o ácido ascórbico é produzido a 
partir da glicose, durante a via de oxidação do ácido glicurônico (Fig. 3.1).

Nos primatas (o homem entre eles) e na cobaia houve uma mutação na en-
zima gulonolactona oxidase que, ao ser inativada, deixa de sintetizar o ácido as-
córbico. Nesses organismos, essa substância passa a ser considerada uma vitami-
na (a vitamina C) que, necessariamente, tem de ser ingerida diariamente com a 
dieta (Linster e Schaftingen, 2007).

Ao contrário de outras vitaminas, que são necessárias em pequenas quanti-
dades, a vitamina C é requerida em quantidades uma ou duas ordens de gran-
deza superior às demais (Fig. 3.2, retirada de Gaw et al., 2008).

Figura 3.1. Via da biossíntese da vitamina C.
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A principal reação onde a vitamina C participa é a catalisada pela prolina 

hidroxilase que oxida a prolina em 5’ -hidroxiprolina (Fig. 3.3) (Shoulders e 

Raines, 2009).

Nessa reação, as prolinas presentes nas moléculas precursoras dos colágenos 

são oxidadas pelo O
2
, ao mesmo tempo que uma molécula de α -cetoglutarato é 

oxidada a succinato. Nesse processo, o Fe2+ da enzima é oxidado a Fe3+, que ini-

be fortemente a enzima e tem de ser removido pela oxidação do ácido ascórbico 
em di -hidroascórbico (Fig. 3.4). Finalmente, esse é regenerado através da glu-

tationa redutase.

Outras hidroxilases catalisam a transformação de algumas prolinas em 

3’ -hidroxiprolinas e lisinas em hidroxilisinas. Em todas essas reações, a vitami-

na C é necessária para se evitar o escorbuto (ver estrutura do colágeno a seguir).

Existem ainda outras hidroxilases (não relacionadas com o escorbuto e que 

não serão aqui mencionadas) que também utilizam a vitamina C como agente 

antioxidante. Além disso, ela (como o selênio, a vitamina E e a glutationa) retira 

elétrons adicionais das espécies reativas do oxigênio (superóxido, hidroxila, pe-

ridroxila e água oxigenada), protegendo o organismo dos seus efeitos deletérios, 

que poderão levar a várias doenças crônicas, entre elas a aterosclerose, vários 

tipos de cânceres e doenças autoimunes (Mandl et al., 2009). Talvez essa seja a 

razão para explicar as altas concentrações de ácido ascórbico encontradas nos 

vegetais e outros animais e também para justifi car a recomendação da ingestão 

de grandes quantidades de vitamina C no homem. Se fosse apenas para desinibir 

a prolina hidroxilase pela ação colateral do Fe3+, quantidades menores da vitami-

na já seriam sufi cientes.

Figura 3.2. Requerimento diário médio de vitaminas para um adulto.
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O colágeno é a proteína mais 

abundante do reino animal

A maior parte das células do nosso organismo é banhada por uma matriz extra-
celular que tem importância capital na formação dos órgãos e seu funcionamento 

adequado. Além dos componentes específi cos dos diversos órgãos (fi bronectinas, 

lamininas e proteoglicanas), a matriz extracelular (também conhecida como teci-

do conjuntivo) é formada basicamente por três proteínas estruturais: o colágeno, 

a elastina e a fi brilina, em proporções distintas em cada tecido. Delas, a mais im-

portante do ponto de vista médico é o colágeno (Shoulders e Raines, 2009).

Figura 3.3. Reação catalisada pela prolina hidroxilase.

Figura 3.4. Regeneração do ácido ascórbico.
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Quase 30% de todas as proteínas do reino animal são constituídas por um 
dos 29 tipos de colágenos encontrados nos vertebrados (no total são cerca de 
pelo menos 30 cadeias polipeptídicas diferentes, cada uma delas codifi cada por 
um gene específi co). Deles os mais importantes para a estrutura da pele, osso e 
cartilagens são os colágenos dos tipos I e II, respectivamente. Eles são proteínas 
fi brosas, constituídas por uma cadeia polipeptídica com cerca de 1.000 aminoá-
cidos (na molécula madura). Três destas cadeias formam uma estrutura de héli-
ce tripla, enoveladas entre si. Esta estrutura apresenta em cada uma das suas 
cadeias polipeptídicas um motivo especial contendo a sequência de aminoácidos 
GLY–X–Y, que se repete cerca de 300 vezes na molécula. Ou seja, o primeiro 
aminoácido de cada três é sempre constituído pela glicina; X e Y poderão ser 
outros aminoácidos. Entretanto, cerca de 100 dos aminoácidos encontrados em 
X são prolinas, e 100 dos Y, hidroxiprolinas. Essa estrutura determina a formação 
de um bastão molecular com 1,4nm de diâmetro e 300nm de comprimento. Esse 
bastão é considerado mais resistente à tração do que um fi o de aço de mesmo 
diâmetro. Mas isso apenas se as prolinas forem fi nalmente oxidadas em hidroxi-
prolinas na posição Y do motivo molecular, o que permitirá a formação de 
pontes de hidrogênio adicionais e mais estáveis entre as três cadeias polipeptídi-
cas (Kivirikko e Prockop, 1995; Beyers, 2001).

Dentro da célula, a molécula do colágeno é inicialmente sintetizada nos ri-
bossomos numa forma precursora de peso molecular maior, o protocolágeno. 
Esse é encaminhado ao retículo endoplasmático, onde sua sequência sinalizado-
ra é clivada e o restante da molécula adentra a organela. Nessa forma, de proco-
lágeno, ela continua seu processamento pós -tradução com a hidroxilação das 
prolinas e hidroxilisinas, sendo depois secretada para o espaço extracelular, onde 
receberá o processamento proteolítico fi nal nas suas extremidades (amino e 
carboxila terminais) para formar o tropocolágeno (Fig. 3.5).

No espaço extracelular, o tropocolágeno sofre uma montagem molecular 
contendo inúmeras hélices triplas escalonadas (uma microfi brila). Finalmente, 
através de ligações cruzadas entre a lisina com a hidroxilisina de microfi brilas 
diferentes formam as desmosinas e isodesmosinas, que aumentam em muito a 
resistência à tração da nova fi bra, as fi bras do colágeno.

As fi bras de colágeno exercem seu papel de sustentação do tecido conjuntivo 
ligando -se à superfície celular através da mediação da fi bronectina. Essa molé-
cula, por um lado, associa -se com o colágeno e, por outro, com as integrinas da 
membrana plasmática e, em consequência, com o sistema do citoesqueleto de 
actina (Fig. 3.6).
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Figura 3.5. Síntese das fi bras de colágeno.
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Patogenia das lesões

A maior parte dos sintomas e sinais apresentados no escorbuto pode ser total-
mente explicada pela inadequada formação da molécula do colágeno na ausên-
cia da vitamina C. Sem a formação da hidroxiprolina e da hidrolisina tanto a 
hélice tripla quanto as ligações cruzadas fi cam prejudicadas, tornando a fi bra do 
colágeno muito instável para a perfeita sustentabilidade dos tecidos. Dessa forma, 
os vasos sanguíneos são facilmente rompidos provocando hemorragias (tanto 
nas extremidades dos membros quanto nas gengivas), surgem edemas nos ossos 
e articulações que levam à dor e à baixa cicatrização de feridas. Essas hemorragias 
podem levar ao aparecimento da anemia, eventualmente agravada pela defi ciên-
cia de outras vitaminas (ácido fólico) geralmente associadas com a defi ciência 
da vitamina C. Uma associação frequentemente mencionada na literatura entre 
o alcoolismo e o escorbuto continua desafi ando uma explicação em nível mole-
cular. O que se sabe com certeza é que o álcool aumenta a excreção renal de vi-
tamina C, o que deve acelerar o aparecimento da doença.

Finalmente, deve -se esclarecer que as lesões do colágeno descritas neste capí-
tulo diferem daquelas de natureza genética descritas no Quadro 3.1, em que o 
defeito molecular está localizado em mutações puntiformes nos genes das cadeias 
polipeptídicas dos vários tipos de colágeno.

Figura 3.6. A ligação da matriz extracelular (colágeno e 

fi bronectina) com o citoesqueleto das células animais.
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Tratamento

O tratamento básico do escorbuto é a suplementação vitamínica. Recomenda-
-se a ingestão de 1 -2g de vitamina C nos primeiros dias do tratamento, dimi-
nuindo -se essa quantidade para 500mg/dia durante a primeira semana e depois 
para 100mg durante alguns meses. Os principais sintomas começam a melhorar 
nas primeiras 24 horas, as lesões hemorrágicas na pele e gengiva cedem em duas 
semanas e o quadro clínico volta à normalidade em 3 meses.

Para a prevenção da doença, recomenda -se a ingestão de frutas e vegetais 
frescos em vez do uso da vitamina sintética (Halliwell, 1999). Isso porque esses 
alimentos, além da vitamina C e de outras, possuem vários outros compostos 
antioxidantes e antineoplásicos que certamente cobrirão mais adequadamente 
eventuais defi ciências nutricionais.

Questões

1 Quais são as principais diferenças entre o ácido ascórbico e as demais 
vitaminas?

2 Como a molécula do colágeno garante a sustentabilidade do tecido con-
juntivo?

3 Do ponto de vista médico no que diferem as doenças hereditárias do 
colágeno e o escorbuto?

4 Quais são as razões alegadas para se recomendar a ingestão diária de altas 
concentrações de vitamina C?

Quadro 3.1. Doenças causadas por mutações em genes do colá-

geno.

Gene Doença

Colágeno tipo I Osteogênese imperfeita

Colágeno tipo II Condrodisplasias

Colágeno tipo II Síndrome Ehlers -Danlos IV

Colágeno tipo VII Epidermólise bolhosa

Colágeno tipo X Condrodisplasia de Schmid
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