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Antes de discutirmos a interação entre cálcio e
ferro é importante conhecer a importância dos estudos de biodisponibilidade de nutrientes, que têm
como objetivo determinar em que proporção um
determinado nutriente presente na dieta realmente
será utilizado pelo organismo1.
Estes estudos servem para determinar quanto
devemos ingerir do nutriente para atingirmos o estado nutricional adequado em relação ao mesmo,
ou seja, garantir que as funções relacionadas ao
nutriente sejam desempenhadas adequadamente.
Os trabalhos científicos na área de biodisponibilidade têm mostrado que alguns nutrientes podem
interagir quando ingeridos ao mesmo tempo, e que
estas interações podem ser tanto positivas, facilitando a absorção e utilização do nutriente, como negativas prejudicando-os1. Os minerais em especial,
dependendo do composto químico que os contém
(ou seja sua especiação), estão mais sujeitos a estas interações. Desde os anos 1970, pesquisadores
propuseram que elementos com características similares quanto a propriedades físicas e químicas
podem agir de forma antagônica no sistema biológico2,3. No caso específico do cálcio e ferro, muitos
trabalhos realizados na década de 1990 e outros
mais recentes4-11, demonstraram que dependendo
da quantidade de cálcio ingerido, geralmente valores
acima daqueles recomendados pelas DRIs (Dietary
Reference Intakes-IOM)3, este poderia prejudicar a
biodisponibilidade de ferro, levando muitos pesquisadores naquela época a recomendar que a ingestão de
cálcio na forma de suplemento, se necessário, deveria
ser utilizado nos intervalos das refeições, ou pela manhã ou à noite, para não interferir na utilização do ferro, já que os alimentos mais ricos nesse nutriente geralmente são consumidos no almoço e jantar12. Entretanto, os estudos que levaram à esta conclusão foram
realizados em refeições únicas ou de curta duração,
enquanto trabalhos mais recentes, tanto realizados

em adultos como em crianças, têm demonstrado resultados diferentes em longo prazo, com muito pouca
ou nenhuma interação destes nutrientes3,8,13-22. Embora o mecanismo compensatório proposto ainda
não seja conhecido com exatidão, acredita-se que
pode ocorrer no lumem intestinal, afetando a tomada
de ferro por meio da DMT1 (transporte de metal divalente 1) em nível da camada apical, sendo também
possível que a inibição ocorra durante o transporte
de ferro para a circulação, envolvendo a ferroportina
e hefaestina15,23.
O suplemento de ferro elementar reduzido, por
exemplo, embora não seja o composto mais biodisponível, é aquele que apresenta menor interação
com a matriz alimentar e consequentemente não
altera as características organolépticas quando
adicionado à um alimento, e existem estudos que
demonstram sua absorção pelo organismo24. Deve-se ainda ressaltar que em geral os indivíduos deficientes em ferro absorvem melhor esse nutriente,
mesmo considerando que o suplemento utilizado
seja de menor biodisponibilidade. Já uma fonte de
cálcio, como o carbonato de cálcio, caracteriza-se
como o suplemento mais utilizado na fortificação de
alimentos e/ou na suplementação, devido principalmente ao seu conteúdo de cálcio, que é superior à
de outros compostos de cálcio. Em geral as fontes
de cálcio, tanto da dieta como de compostos utilizados como suplementos, apresentam biodisponibilidade semelhante na faixa de 30 a 40%.
A dieta brasileira usual apresenta deficiência
de cálcio e ferro, portanto alimentos fortificados
com estes nutrientes podem contribuir para a
redução destas carências. Ressalta-se também
que, quanto às possíveis interações decorrentes
da presença concomitante destes dois elementos,
conforme amplamente demonstrado por meio da
literatura científica atual, podem ser consideradas
não importantes em longo prazo.
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