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RESUMO 

Os imunonutrientes são responsáveis pela modulação dos mecanismos de defesa e por 

prepararem o organismo a possíveis agressões futuras. Dentre os mais investigados 

estão a glutamina, a arginina e os ácidos graxos poliinsaturados derivados do óleo de 

peixe, agentes anti-inflamatórios que atuam na síntese de eicosanóides e regulam a 

resposta imune. O presente estudo é clínico, prospectivo, randomizado, controlado, 

duplo-cego, cujo objetivo foi identificar se existe algum efeito decorrente do pré-

condicionamento nutracêutico com uso de um suplemento contendo L-alanil-glutamina, 

arginina e mistura de óleos contendo ácidos graxos ω3 (EPA, ALA e DHA) sobre a 

imunomodulação e o estresse oxidativo no trauma cirúrgico. O suplemento foi 

administrado em uma dose de 200ml/dia, durante o período pré-operatório (7 dias antes 

da cirurgia), em pacientes a serem submetidos à abdominoplastia. Avaliações 

laboratoriais foram realizadas antes da administração do suplemento (7 dias antes da 

cirurgia- T0), antes da indução anestésica (T1) e no 1º pós-operatório (T2) e no 3° pós-

operatório (T3). Vinte e cinco pacientes foram distribuídos em 2 grupos: SNO1 – 

suplemento desnatado (0% de gordura), SNO2 -  suplemento com elevada relação 

ω9:ω6, de 3,2:1 e baixa relação ω6:ω3, de 1,4:1, Arginina (10g) e L-alanil-glutamina 

(15g). Foram analisados valores de linfócitos, leucócitos, TBARS, atividade de 

glutationa peroxidase e concentração de antioxidantes totais nos três tempos de ambos 

os grupos. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e 

estudo para as variáveis linfócitos, leucócitos, TBARS, atividade de glutationa 

peroxidase. Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e 

estudo relacionado a concentração de antioxidantes totais. Portanto, a suplementação 

nutricional oral utilizando L-alanil-glutamina, arginina e mistura de óleos, com elevada 

relação ω9:ω6 e baixa relação ω6:ω3, contendo os ácidos ω3 (ALA, EPA e DHA)  

possui efeito pré-condicionante nutracêutico sobre os valores de antioxidantes totais no 

trauma cirúrgico de pacientes submetidos a abdominoplastia total.  

 

 Descritores: L-alanil-glutamina. Arginina. Antioxidantes. Cirurgia. Ácidos graxos ω3. 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The host’s protective mechanisms are mediated by the ability of immunonutrients in 

defense mechanisms, such as the inflammatory response and antioxidant capacity. 

Among the most investigated are glutamine, arginine and polyunsaturated fatty acids 

derived from fish oil, anti-inflammatory agents which act on the synthesis of 

eicosanoids and regulate the immune response. This study is clinical, prospective, 

randomized, controlled, double-blind, aimed to identify whether there is any effect 

arising from nutraceutical preconditioning with use of a supplement containing L-

alanyl-glutamine, and arginine mixture of oils containing fatty acids ω3 (EPA, DHA 

and ALA) on the oxidative stress and immunomodulation in surgical trauma. The 

supplement was administered in one dose of 200ml/day during the preoperative period 

(7 days before surgery) in patients undergoing abdominoplastia. Laboratory evaluations 

were performed before administration of the supplement (7 days before surgery – T0), 

before the anesthetic induction (T1), in the 1nd postoperative day (T2) and in the 3nd 

postoperative day (T3). The sample (25 patients) was divided into 2 groups: SNO1 - 

skim milk (0% fat) and SNO2 – suplement group: Supplement with ω6: ω3 ratio of 

1,4:1 and ω9: ω6 ratio of 3,2:1, Arginine (10g/day), L-alanyl-glutamine (15g/day).  

Values of lymphocytes, leukocytes, TBARS, glutathione peroxidase activity and 

concentration of total antioxidants in the three times of both groups were analyzed. 

There was no statistically significant difference between the control and study groups 

for variables lymphocytes, leukocytes, TBARS, glutathione peroxidase activity. There 

was a statistically significant difference between the control group and related to the 

concentration of total antioxidant study. Therefore, oral nutritional supplements 

containing L-alanyl-glutamine, arginine and oil mixture with a high ratio ω9: ω6 and 

low ratio ω6:ω3 containing ω3 acids (ALA, DHA and EPA) has nutraceutical effect of 

preconditioning the values of total antioxidants in surgical trauma in patients 

undergoing total abdominoplasty. 

 

Keywords: L-alanyl-glutamine. Arginine. Antioxidants. Surgery. Fatty acids omega-3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Pré-condicionamento 

 

Pré-condicionamento é um conceito geral em que um organismo é 

intencionalmente exposto a um estímulo com o objetivo de alcançar uma maior 

proteção, resiliência ou tolerância contra uma situação adversa subsequente (PINHEIRO 

et al., 2011). Exemplos clássicos de pré-condicionamento são a vacinação ou atividade 

física. 

Estímulos diferentes podem induzir o mesmo mecanismo de defesa celular, 

evidenciado quando se submete o organismo ao pré-condicionamento nutricional com 

imunonutrientes como a glutamina. Singleton & Wischmeyer (2006) foram os pioneiros 

ao demonstrar que a suplementação com glutamina por 5 dias antes da lesão, pode 

aumentar a expressão tecidual da HSP-70 e melhorar a sobrevivência após lesão de 

hipertermia letal em ratos. O aumento da expressão da HSP-70 foi relacionado ao 

decréscimo das endotoxinas no plasma e aumento da fosforilação da Heat Shock Factor 

1 no intestino. Este aumento ocasionou a ativação do fator de transcrição antes da 

ocorrência do estresse, indicando que a suplementação com glutamina pode sinalizar e 

preparar a resposta de choque térmico diante de uma lesão. 

Algumas publicações remetem ao conceito de pré-condicionamento 

relacionado à suplementação dietética com ácidos graxos ω3. Mcguinness et al. (2006) 

observaram em coelhos que a administração preemptiva de ω3 reduziu 

significativamente a dimensão do infarto do miocárdio em um modelo de oclusão da 

artéria coronária esquerda por um período de 30 minutos, seguido de reperfusão por 3 

horas. A redução da área do infarto ocorreu por dois mecanismos: aumento do conteúdo 

de ω3 nas membranas do miocárdio, que encerra um efeito protetor contra as lesões de 

isquemia-reperfusão, e elevação dos níveis de HSP 72, que sabidamente estabilizam os 

peptídeos celulares, prevenindo o dano e a morte celulares em situações de estresse 

como choque térmico ou hipóxia. 
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Pinheiro et al. (2011), realizaram estudo de pré-condicionamento utilizando 

suplementação com mistura de óleos contendo ω3, ω6 e ω9 de baixa relação ω6: ω3 e 

alta relação ω9: ω6 em ratos submetidos a injúria de isquemia-reperfusão cerebral, e 

observaram uma diminuição de células vermelhas nos grupos suplementados 

comparado ao grupo controle com administração apenas de água.  

Cavalcante (2013) comprovou que o pré-condicionamento com mistura de 

óleos contendo ω3, ω6 e ω9 de baixa relação ω6: ω3 e alta relação ω9: ω6 em ratos 

submetidos a periodontite experimental, foi capaz de reduzir os níveis de infiltrado 

inflamatório e de mieloperoxidase gengival em relação ao grupo controle solução salina 

e também diminuiu a imunomarcação para NF-κB e para NOSi. 

Segundo Senkal (1999), o trauma e a cirurgia podem induzir alterações 

graves no sistema imunológico, o que resulta em uma elevação das taxas de 

complicações pós-operatóras, sépticas e inflamatórias. Até mesmo a imunonutrição pós-

operatória realizada de forma agressiva não é capaz de prevenir a imunossupressão na 

primeira semana após o procedimento, podendo apenas melhorar, e não reverter, a 

resposta imunológica e catabólica ao trauma. Portanto, iniciar imunonutrição no período 

pré-operatório é, provavelmente, mais efetivo, por melhorar o estado nutricional e 

reduzir as complicações pós-operatórias. 

O momento mais indicado para se iniciar uma suplementação parece 

realmente ser antes do evento traumático. Diversos ensaios mostraram efeito benéfico 

da suplementação de substâncias como arginina, ácidos graxos essenciais em período de 

5 a 7 dias antes da cirurgia, promovendo diminuição de 30 a 50% nas taxas de 

complicações (MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013). Essa observação 

fortalece o conceito atual de que nutrientes capazes de modular funções imunológicas 

devem ser administrados antes da cirurgia, para que, no momento do traumatismo, se 

tenha elevação de seus níveis teciduais e plasmáticos (TORRINHAS, RODRIGUES, 

WAITZBERG, 2013). O suporte nutricional especializado pode ser considerado uma 

forma de profilaxia contra a morbidade pós-operatória (WAITZBERG et al.,2006).  
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1.2 Nutracêuticos 

Zeisel (1999) definiu nutracêuticos como suplementos alimentares que 

contêm a forma concentrada de um composto bioativo com a finalidade de melhorar a 

saúde, em doses que excedem aquelas que poderiam ser obtidas de alimentos. Os 

nutracêuticos atuam na prevenção e tratamentos de doenças (ANDLAUER & FÜRST, 

2002). 

De acordo com Moraes e Colla (2006), o termo nutracêutico faz referência a 

um alimento, ou parte de um alimento capaz de proporcionar benefícios à saúde, 

incluindo prevenção e/ou tratamento de doenças. Esses produtos podem abranger desde 

nutrientes isolados, suplementos dietéticos na forma de dietas e cápsulas, até produtos 

beneficamente projetados, produtos herbais e alimentos processados tais como cereais, 

sopas e bebidas. Podem também ser classificados como nutracêuticos as fibras 

dietéticas, ácidos graxos poliinsaturados, proteínas, peptídios, aminoácidos ou 

cetoácidos, minerais, vitaminas antioxidantes e outros antioxidantes. Em suma, é uma 

substância de ocorrência natural, com evidente efeito benéfico à saúde, que faz parte, 

como ingrediente, de alimentos específicos, alimentos funcionais ou suplementos 

alimentares.  

1.2.1 L-Alanil-Glutamina 

O dipeptídeo L-alanil-glutamina é composto por 38% L-alanina e 62% L-

glutamina. É a forma estável de uso da glutamina não sofrendo degradação por processo 

térmico. Sua suplementação tem sido amplamente estudada, tanto em animais como em 

humanos, com resultados mais significativos por meio da nutrição parenteral total 

(GRIFFITHS et al., 2002; DUGGAN et al., 2004; FUENTES-OROZCO et al., 2004; 

ALVES et al., 2005; SINGLETON; BECKEY; WISCHMEYER, 2005; ZIEGLER et 

al., 2005; HEYLAND et al., 2006; HUBERT-BURON et al., 2006; MONDELLO et al., 

2010).  

A glutamina é o aminoácido livre mais amplamente encontrado no músculo 

(cerca de 60%) e no plasma humano (cerca de 25%), sendo também encontrado em 

concentrações elevadas em muitos tecidos corpóreos. É um aminoácido importante para 
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o crescimento e a diferenciação celular, transporte de cadeia carbônica entre os órgãos e 

fornecimento de energia para células de rápida proliferação, como os enterócitos e as 

células do sistema imune. Além destas funções, a glutamina atua como precursora de 

mediadores como o GABA, o glutamato, da síntese de aminoácidos, nucleotídeos, 

ácidos nucléicos, açúcares aminados, proteínas e muitas outras moléculas 

biologicamente importantes (SMITH, 1990; HALL et al., 1996; NEWSHOLME, 2001).  

A glutamina é importante ainda na gliconeogênese, síntese de uréia, 

homeostase do pH, neurotransmissão, diferenciação e crescimento celular, sendo o 

principal substituto energético da glicose em células de proliferação rápida, como os 

enterócitos intestinais e os linfócitos ativados. Este aminoácido funciona como o maior 

substrato energético das células imunes ativadas, aumenta a resposta linfocítica à 

estimulação de mitógenos e alivia a bacteremia e a endotoxemia (O’DWYER et al., 

1987; CYNOBER, 2000; MIZOCK, 2010). 

Estudos clínicos mostraram que a suplementação de glutamina em dietas é 

bem tolerada, segura e pode estar associada a redução de complicações infecciosas, 

estresse oxidativo, permeabilidade intestinal, infecções, taxas de mortalidade e 

morbidade, custos e tempo de internação hospitalar, gerando potencialmente efeitos 

benéficos em crianças com muito baixo peso ao nascer (NEU et al., 1997), em pacientes 

graves (D’SOUBA, 2001), com SRIS (CONEJERO et al., 2002), politraumatizados 

(HOUDIJK et al., 1998; KARINCH et al., 2001), pós cirúrgicos (SENKAL et al., 

2004), queimados (WINDLE, 2006), com câncer (LIM et al., 2009) e anoréticos 

(MONDELLO et al., 2010).  

Assim, apesar da grande reserva muscular, ocorre uma profunda depleção de 

glutamina no plasma e nos tecidos nas doenças graves, durante situações de estresse 

catabólico, como traumas, cirurgias, queimaduras extensas, sepse e processos 

inflamatórios (WERNERMAN, 2008). Com a diminuição acentuada dos estoques e a 

produção endógena insuficiente de glutamina, torna-se necessária a suplementação por 

meio da dieta. Nestas situações a glutamina torna-se um aminoácido “condicionalmente 

essencial” pela combinação da ingestão dietética reduzida e o metabolismo acelerado, 

induzindo a depleção, apesar do fluxo aumentado a partir do músculo esquelético. 
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Assim a demanda metabólica excede a sua capacidade de síntese, sendo necessária a 

suplementação por meio da dieta (BANDT, 1996; WILMORE; SHABERT, 1998; 

NEWSHOLME, 2001; GRIFFITHS et al., 2002; ANDREWS; GRIFFITHS, 2002; 

ARRUDA; AGUILAR-NASCIMENTO, 2004, WERNERMAN, 2008; DUPERTUIS; 

RAGUSO; PICHARD, 2009). 

 A glutamina pode agir como um farmaconutriente (doses entre 10 e 

50g/dia) e pode se tornar um aminoácido “condicionalmente essencial” durante 

condições inflamatórias como infecção e agressão. Apresenta, nestas condições, funções 

metabólicas específicas e importantes, especialmente em condições de lesões como 

infecções ou ferimentos, ou nos casos de doenças com processos catabólicos 

(CYNOBER, 2001; NEWSHOLME, 2001; KARINCH et al., 2001). 

Quadro 1. Benefícios Terapêuticos da Glutamina.  

Efeito antioxidante Precursor da Glutationa 

Efeito imunológico Substrato energético para linfócitos e neutrófilos;  

Estimula a síntese de ácidos nucléicos; 

Manutenção de barreira intestinal por prover combustível para 

enterócitos 

Efeito pré-condicionante Indutor da produção de HSP 

Efeito regulatório/anabólico Regulador renal do equilíbrio ácido-básico; 

Substrato para gliconeogênese hepática e renal; 

Substrato para síntese protéica; 

Precursor anabólico no crescimento muscular; 

Transportador de nitrogênio entre os órgãos. 

Adaptado de NEWSHOLME et al., 2003 e WISCHMEYER, 2007 

Dados da literatura sugerem que a glutamina age na proteção tecidual, 

apresenta ação anti-inflamatória, regula o sistema imune, atua na preservação da função 

metabólica tecidual em situações de estresse e tem ação antioxidante (CALDER, 1994; 

NEWSHOLME; CALDER, 1997; WILMORE; SHABERT, 1998; NEWSHOLME et 

al., 1999; WISCHMEYER, 2007; BONGERS; GRIFFITHS; McARDLE, 2007). É um 

aminoácido importante para o crescimento e a diferenciação celular, transporte de 

cadeia carbônica entre os órgãos e se comporta como substrato preferencial para as 

células de multiplicação rápida, como os eritrócitos, e células do sistema imune, 

macrófagos e linfócitos (WILMORE; SHABERT, 1998). Além destas funções, a 

glutamina atua como precursora de mediadores como GABA (ácido γ-aminobutírico), 

glutamato, na síntese de aminoácidos, nucleotídeos, ácidos nucléicos, açucares 
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aminados, proteínas e muitas outras moléculas biologicamente importantes 

(NEWSHOLME, 2001). 

A glutamina funciona como o maior substrato energético das células imunes 

ativadas, aumenta a resposta linfocítica à estimulação de mitógenos e alivia a 

bacteremia e a endotoxemia, importante para prevenir a sepse (BANDT, 1996; 

CYNOBER, 2000). A elevada taxa de utilização de glutamina por linfócitos e 

macrófagos sugere que o fornecimento de glutamina pode ser importante para a 

manutenção da função imunológica (CALDER, 1994; NEWSHOLME; CALDER, 

1997). A ativação de células, como os linfócitos T, é essencial para a manutenção de 

uma resposta imune adequada, contribuindo para prevenir a ocorrência de translocação 

bacteriana (SINGER; SMADJA, 2010). Tem ainda importância na gliconeogênese, 

síntese de uréia, homeostase do pH, neurotransmissão, diferenciação e crescimento 

celular (NEWSHOLME; CALDER, 1997). 

A glutamina é usada em grande quantidade pelas células do sistema imune e 

existem evidências que as funções fundamentais destas células, testadas in vitro, são 

dependentes do seu fornecimento (CALDER, 1994). Em situações de estresse, o trato 

digestório é o principal órgão de consumo e de utilização de glutamina. Esta 

propriedade se deve a mucosa intestinal conter células secretórias, imunes e 

neuroendócrinas, além de inúmeros enterócitos absortivos. Em resposta, o intestino 

percebe o ambiente nutricional e antigênico e atua na triagem imunológica e na defesa, 

assim como gera respostas endócrinas ao ambiente do lúmen (BURRIN et al., 2000).  

Portanto, a administração de glutamina ou seus precursores, pode ser uma 

estratégia benéfica para os pacientes cirúrgicos cujo sistema imunológico esteja 

comprometido que contribui para aumentar a susceptibilidade às infecções (CALDER, 

1994; GRIFFITHS, 2001; ANDREWS; GRIFFITHS, 2002). 

A glutamina é uma precursora da GSH (FÜRST; ALTEHELD; STEHLE, 

2004) encontrada em concentrações elevadas nas células dos mamíferos, sendo 

considerado o mais potente antioxidante do organismo humano, capaz de neutralizar a 

ação de ERO (FLARING et al., 2003).  
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A glutationa é o principal componente do sistema de defesa antioxidante em 

células vivas e exerce diversos efeitos sobre o sistema imune, estimulando ou inibindo a 

resposta imunológica, a fim de controlar a inflamação (PERRICONE; CAROLIS; 

PERRICONE, 2009).  

A glutationa é um tiol onipresente contendo tripeptídeo que desempenha 

papel central na biologia celular. Está implicada na defesa celular contra xenobióticos e 

compostos naturais deletérios, como os radicais livres e os hidroperóxidos. A glutationa 

é um indicador muito sensível da funcionalidade e viabilidade das células e os seus 

níveis nos tecidos humanos normalmente variam de 0,1 a 10 mM, sendo a maioria 

concentrada no fígado (até 10 mM), no baço, rim, eritrócitos e leucócitos. Em humanos, 

sua depleção está relacionada à presença de doenças como câncer, doenças 

neurodegenerativas e cardiovasculares (PASTORE et al., 2003). 

As concentrações alteradas de GSH desempenham um importante papel em 

diversas condições clínicas, prevalentemente naquelas que mantêm respostas 

inflamatórias e imunológicas mediadas por reações de estresse oxidativo. Nestas 

situações, o fracasso do mecanismo de defesa antioxidante para manter o ritmo de 

regeneração oxidante geralmente se deve à diminuição da defesa antioxidante e 

aumento da geração de pró-oxidantes (PERRICONE; CAROLIS; PERRICONE, 2009).  

A depleção de glutamina está relacionada a uma diminuição dos níveis de 

glutationa e a reposição pode ser realizada pela oferta exógena de glutamina (BONET; 

GRAU, 2007).  

   Novak et al. (2002) demonstraram através de metanálise que a 

suplementação com glutamina em pacientes submetidos a cirurgia eletiva pode estar 

associada com a redução de complicações infecciosas, estresse oxidativo e taxas de 

mortalidade em pacientes graves. Estes benefícios foram observados, em sua maioria, 

em pacientes que receberam altas doses de glutamina por meio de nutrição parenteral. 

 1.2.2 Arginina 

A arginina é um aminoácido não essencial que, em condições fisiológicas, 

possui papel no crescimento e desenvolvimento celulares. Em situações de estresse 

(pós-operatório, trauma, entre outras) passa a ser condicionalmente essencial, 



22 
 

 

 

 

 

 

acelerando a excreção de somatotrofina, prolactina, insulina e outros hormônios. 

Acredita-se que estes hormônios promovem anabolismo após o trauma, estimulando a 

proliferação de células-T, a produção de IL-2, os efeitos citotóxicos das células natural 

killer e geração de linfocinas. Outros efeitos benéficos da arginina são a detoxicação da 

amônia e a melhora do processo de reparação tecidual via metabolismo das poliaminas e 

prolina (MIZOCK, 2010).  

A arginina é produzida endogenamente pelo ciclo da uréia e pelo 

catabolismo protéico, e exogenamente, pela dieta. Também é substrato para a produção 

de óxido nítrico (NO) (único precursor para as três formas da óxido nítrico sintase) que 

aumenta os efeitos dos macrófagos e atividade bactericida, além de melhorar a 

cicatrização da ferida cirúrgica e proteger contra infecção e injúria por isquemia-

reperfusão (XU et al., 2006; WAITZBERG et al., 2006; ZHENG et al., 2007; 

MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013).  

Pacientes cirúrgicos que recebem arginina no pré-operatório apresentam 

menores taxas de complicações infecciosas no pós-operatório. Esse resultado positivo se 

deve, principalmente, à administração de um suplemento contendo arginina associada 

com AGE. Alguns autores demonstram que essa suplementação conjunta resulta em 

maior concentração de arginina, provavelmente pela alteração nas vias da arginase e 

iNOS. A dieta ocidental fornece em torno de 5 a 7g/dia, sendo a produção endógena de 

15 a 20g (MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013).  

A dose ideal de arginina a ser suplementada permanece sob investigação, 

entretanto sabe-se que a suplementação oral na dose de até 30g/dia parece ser segura 

(MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013). No entanto, de acordo com 

metanálise de Waitzberg et al. (2006), a dose diária deve ser de 7 a 14g de arginina.  

Mais de 100 estudos clínicos prospectivos foram conduzidos utilizando 

diferentes protocolos de terapia imunonutricional. Apesar de sua heterogeneidade, a 

maioria mostra resultados positivos (MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 

2013).  
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Sumariamente, estados de trauma e pós-operatório apresentam tipicamente 

depleção de arginina, dessa forma esses pacientes se beneficiam com a suplementação 

deste aminoácido (MIZOCK, 2010). 

1.2.3 Ácidos graxos ω3, ω6 e ω9 

Durante as duas últimas décadas foi percebido que a quantidade e o tipo de 

ácidos graxos de cadeia longa (AGCL) podem influenciar profundamente as respostas 

imunológicas (ALEXANDER, 1998). 

Os ácidos graxos são grupos de ácidos carboxílicos com longas cadeias não 

ramificadas, formadas por número par de carbonos unidos por ligações simples ou 

duplas. Podem ser classificados pelo grau de saturação de suas cadeias carbônicas 

(saturados, sem duplas ligações; monoinsaturados, com uma dupla ligação; ou 

poliinsaturados, com mais de uma dupla ligação). Os ácidos graxos insaturados (AGI) 

podem ser divididos em 3 famílias, dependendo do sítio da primeira dupla ligação. 

Nesse caso, ou indentifica-se a posição em questão contando a partir de seu radical 

metil (representado pela letra ω) ou a partir de seu grupo funcional (representado pela 

letra ∆). Os ácidos ω3 e ω6 são poliinsaturados, enquanto os ω9 são monoinsaturados 

(TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013) (Figura 1). 

Os seres humanos são capazes de sintetizar todos os lipídios necessários 

para boa saúde, com exceção dos pertencentes às famílias dos ácidos graxos de cadeia 

longa ω3 e ω6, sendo por isso considerados essenciais (ALEXANDER, 1998; CALDER 

2003). O ácido linoléico (18:2 ω6) é o precursor dos ácidos graxos essenciais (AGEs) 

ω-6 e o ácido alfa-linolênico (ALA, 18:3 ω-3), o precursor dos AGEs ω3, os quais são 

metabolizados em diferentes compostos, sendo os mais importantes: os PUFAs 

(poliunsaturated fatty acids) ω6 di-homogamalinoléico (DGLA) e ácido araquidônico 

(AA), e os PUFAs ω3 eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA), sendo o 

último sintetizado a partir do anterior (NAKAMURA et al., 2005). 
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Figura 1. Estrutura dos ácidos graxos ω3 e ω6. Adaptado de PERINI et al. (2010). 
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Os lipídios dietéticos são componentes essenciais das células, sendo 

especialmente importantes para a integridade das estruturas lipídicas das membranas 

celulares (ALEXANDER, 1998; CALDER, GRIMBLE, 2002). Os PUFAs são 

encontrados na maioria das membranas e exercem papel essencial no desenvolvimento e 

homeostase normais, influenciando a comunicação célula-célula e expressão gênica. 

Também afetam a produção de eicosanóides, incluindo prostaglandinas (PGE) 

leucotrienos (LT) e tromboxanos (TX), que atuam como mensageiros intermediários de 

fatores de crescimento, controlando o crescimento e diferenciação de células epiteliais 

(CAPONE, BAGGA, GLASPY, 1997) (Figura 2). 

 

Figura 2. Biossíntese dos ácidos graxos poliinsaturados. Adaptado por Calder (2003). 

A necessidade diária de AGE da série ω3 corresponde a 0,5% da ingestão 

calórica total em indivíduos saudáveis, e sua deficiência pode causar disfunção 

imunológica, dermatite, alopécia, trombocitopenia e distúrbios na cicatrização 

(TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). 
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O elo entre a ingestão de AGPI ω3, inflamação e imunidade está 

relacionado ao fato de que o perfil de fosfolipídeos de membranas das células do 

sistema imunológico é afetado pela composição de ácidos graxos dietéticos, 

particularmente os poliinsaturados. A incorporação desses na membrana celular afeta a 

fluidez, estrutura e função de diferentes receptores, transportadores, enzimas e canais 

iônicos a ela associados. Essas mudanças também podem modular funções de leucócitos 

(CALDER, 2003; TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). 

O ácido linoléico é o PUFA mais encontrado na dieta ocidental e é 

metabolizado em ácido araquidônico (AA) por reações de dessaturação e elongação, via 

ciclo-oxigenase, em prostaglandinas da série 2 e leucotrienos da série 4, que provocam 

crescimento tumoral e agressividade em modelos de tumores em animais. Os níveis 

desses eicosanóides encontram–se aumentados em tecidos tumorais quando comparado 

com o normal. O ácido eicosapentaenóico e docosahexaenóico, ambos encontrados no 

óleo de peixe, podem agir como competidores pela mesma via metabólica do AA, 

inibindo sua oxidação e suprimindo a produção de eicosanóides (mediadores 

inflamatórios derivados dos ácidos graxos ω6). Além disso, alguns dos mediadores 

derivados dos ácidos graxos ω3 incluem os leucotrienos da série 5 e tromboxanos da 

série 3 que produzem menos inflamação e não promovem crescimento tumoral e 

metástase (CAPONE, BAGGA, GLASPY, 1997; NAKAMURA et al., 2005; CALDER, 

2005). 

A capacidade dos AGPI ω3 de competir com os AGPI ω6 constitui sua mais 

conhecida propriedade anti-inflamatória. Além disso, os AGPI ω3 também são 

substratos para a síntese de resolvinas (RV) da série E, cujo precursor é o ácido 

eicosapentaenóico (EPA), e da série D, originado por sua vez, do ácido 

docosahexaenóico (DHA). Esses mediadores têm papel significativo e estão associados 

à potente atividade anti-inflamatória e imunorreguladora, por meio da redução do 

número de leucócitos e de níveis de citocinas, como a IL-6 e o TNF α, no exsudato 

inflamatório durante a fase de resolução da inflamação, prevenindo sua progressão 

exagerada, associada a lesão tecidual e celular (CALDER, 2006; RUEDA et al., 2011; 

TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). 
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Está previamente demonstrado que o EPA, ao competir com AA na 

membrana celular causa alterações na produção de TNF-α. Esses efeitos estão 

associados à redução no NFkappaB (nuclear factor kappa B). O NFkappaB é um fator 

de transcrição nuclear encontrado em todos os tipos celulares, envolvido em repostas à 

estímulos tais como estresse, citocinas, radicais livres, radiação ultravioleta, antígenos 

virais ou bacterianos. Possui papel chave na regulação da resposta imune à infecção, e 

sua regulação incorreta foi associada a câncer, doenças autoimunes e inflamatórias, 

choque séptico e infecções virais, além de induzir uma gama de genes inflamatórios 

(HELTON, ESPAT, 2001; CALDER, 2002; KANG, WEYLANDT, 2008). 

Além disso, os AGPI ω3 inibem a produção de citocinas pró-inflamatórias 

em outras fases da inflamação, como TNF-α e IL-1β e IL-6, e parecem modular 

positivamente a produção da IL-10, por mecanismos envolvidos na participação de 

receptores nucleares e fatores de transcrição gênica (CALDER, 2003; TORRINHAS, 

RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). A suplementação de ω3 em voluntários saudáveis 

suprimiu a capacidade de síntese de IL-1 e TNF-α pelos monócitos (SIMOPOULOS, 

2002). 

As mudanças causadas pela incorporação de ω3 na composição da 

membrana das células do sistema imunológico podem afetar a estrutura de 

microdomínios funcionais relacionados ao início e à propagação de eventos de 

sinalização celular, os lipid rafts, que abrigam vários receptores imunológicos, sendo 

que a integridade desses domínios de membrana é fundamental para que a sinalização 

via receptores ocorra (TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). 

Os ácidos graxos ω3 facilitam a conversão da PGE2 em PGE3, sendo a 

última efetiva em aliviar a imunossupressão. Altos níveis de ω3 podem reduzir a síntese 

de PGE2 e inibir a formação de TNF-α. O nível de PGE2 e a maturação dos linócitos T 

são inversamente proporcionais. A PGE2, em níveis altos, irá deprimir a citotoxidade 

dos macrófagos, linfócitos e células natural killer (XU et al., 2006). 

O ω3, dentre outras substâncias lipofílicas como os esteróides (vitaminas A 

e D) e fármacos, é um agonista do PPAR (peroxissome proliferator activating 
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receptors) α e γ com ação hipolipêmica e anti-inflamatória por inibir o NFkappaB. Os 

PPAR são receptores nucleares ligados à atividade de prostaglandinas e leucotrienos, 

cujos efeitos nos processos celulares e metabolismo incluem aumento da proliferação 

peroxissomal, aumento da oxidação de ácidos graxos e níveis plasmáticos reduzidos de 

triglicerídeos (UAUY, VALENZUELA, 2000; RUEDA et al., 2011). Mais 

recentemente, foi demonstrado que ativadores de ambos PPAR inibem a ativação de 

genes inflamatórios, incluindo os responsáveis por TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 e PAF, 

dentre outros (CALDER, 2002).  

Dois mecanismos para as ações anti-inflamatórias do PPAR foram 

propostos: poderia estimular a quebra de eicosanóides pró-inflamatórios por meio da 

indução de β-oxidação peroxissomal, ou interferir ou antagonizar a ativação de outros 

fatores de transcrição, incluindo NFkappaB (CALDER, 2002). 

Em suma, os PUFAs ω3 provenientes da dieta influenciam a produção dos 

eicosanóides e, portanto, os processos inflamatórios, das seguintes formas: 

a. Por competição entre os ω6 e ω3 pela regulação de dessaturases e 

oxigenases que possibilitam sua síntese. Tanto EPA quanto DHA são 

inibidores competitivos potentes das lipooxigenases e 

ciclooxigenases; 

b. Por competição de ambas as classes de PUFAs pela sua introdução na 

membrana lipídica das células, onde poderão atuar como 

componentes estruturais e como fonte de segundos mensageiros; 

c. Por regulação das fosfolipases A2 e C. Como os substratos ω3 

competem pelas mesmas enzimas que o AA, também competem pelas 

fosfolipases; 

d. Por fim, mediante ativação do PPAR, que inibe a expressão de genes 

inflamatórios, sobretudo o gene da COX-2 (RUEDA et al., 2011). 

Os ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) são oriundos de fontes vegetais 

(óleo de oliva, canola, açafrão e amendoim). No óleo de oliva predomina o ácido oléico 
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(ômega 9 – ω9), apresentando em sua estrutura molecular somente uma dupla ligação, 

que confere ao óleo de oliva maior proteção contra a peroxidação lipidíca. Os ácidos 

graxos polinsaturados como AA, EPA, DHA que contém 4, 5 e 6 duplas ligações 

respectivamente, são menos estáveis que o ácido linoléico e linolênico (duas e três 

duplas ligações respectivamente), e isso se deve à força de ligação dos hidrogênios 

vizinhos a duplas ligações na cadeia carbônica, a qual diminui com o aumento do 

número de duplas ligações (LIMA et al., 2002).  

As dietas ancestrais eram ricas em vegetais, frutas, carnes e peixes e 

continham proporções similares de PUFAs ω6 e ω3. As dietas ocidentais atuais têm 

uma razão ω6:ω3 mais próxima de 10 a 20 para 1, devido principalmente a um aumento 

do consumo de óleos vegetais e gordura saturada associada a uma redução no consumo 

de peixe (RUEDA et al., 2011; BARRET et al., 2012).  

A proporção excessiva de ω6 na dieta habitual, e a elevada relação ω6:ω3, 

podem estar relacionadas à patogenia de muitas enfermidades, tais como: doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças inflamatórias e autoimunes. Possivelmente, a 

depressão possa ser atribuída a este desequilíbrio (RUEDA et al., 2011; BARRET et al., 

2012).  

Para a prevenção de doenças cardiovasculares, uma relação ω6:ω3 de 4:1 

foi\\ associada ao decréscimo de 70% da mortalidade. Tashiro et al. (1998) propuseram 

que a relação 3:1 seria capaz de minimizar a imunossupressão sem comprometer seus 

benefícios. Uma relação de 2,5:1 reduz o risco de câncer de mama. Ainda, uma relação 

de 2-3:1 suprime a inflamação em pacientes com artrite reumatóide (RUEDA et al., 

2011). Por sua vez, Simopoulos (2002) acredita que é necessário retomar uma relação 

de aproximadamente 1-4:1, mais fisiológica que a relação originada pelas dietas 

ocidentais. 

Membros da família ω6 de AGCL são mais prevalentes na dieta do que os 

ω3. Nos óleos vegetais, esses ácidos graxos são primariamente encontrados na forma de 

ácido alfa-linolênico. Óleo de peixe marinho possui um conteúdo consideralvemente 

maior de ω3, mas, principalmente, na forma de EPA e DHA (ALEXANDER, 1998).  
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1.3 Estresse oxidativo no trauma cirúrgico 

 

A eficiência metabólica dos organismos aeróbios em converter alimentos 

em energia química ocorre devido à utilização de oxigênio molecular como aceptor de 

elétrons no processo de fosforilação oxidativa. Nesse processo, uma parte dos elétrons, 

proveniente do metabolismo, ativa parcialmente o oxigênio produzindo as chamadas 

Espécies Reativas de Oxigênio (EROs), que são definidas como espécies químicas que 

possuem um elétron não emparelhado em seu orbital mais externo. Essas EROs são 

também denominadas radicais livres, caracterizados por serem compostos químicos 

instáveis que tentam reagir com elétrons de outra substancia com o objetivo de se 

estabilizarem. A perda do elétron proporciona a criação de um novo radical livre, 

originando uma reação em cadeia que provoca lesões importantes em várias estruturas 

celulares (FERREIRA & MATSUBARA, 1997). 

O oxigênio é um composto indispensável à vida que, em certas 

circunstâncias, pode apresentar uma forte toxicidade por meio de reações de radicais 

livres e formar EROs. Uma das primeiras etapas passa pela formação do ânion 

superóxido e, em seguida, processos oxidativos não compensados pelas defesas 

endógenas conduzem a um estado que caracteriza uma situação instável e 

potencialmente deletéria, o estresse oxidativo. O ânion superóxido, formado a partir do 

O2
 
sob a ação de enzimas tipo oxidases e mitocondriais, pode ser transformado em 

peróxido de hidrogênio - H2O2 pela via dos superóxidos desmutases, depois em H2O, 

pela via das catalases e da glutationa peroxidase, que são as vias normais de 

desintoxicação e de proteção (ROCHETTE, 2008). 

O estresse oxidativo é caracterizado por um estado de desequilíbrio entre a 

produção substancias pró-oxidantes como as EROs e de antioxidantes que defendem o 

organismo contra essas espécies, levando a um progressivo dano oxidativo. Os 

elementos pró-oxidantes endógenos incluem todos os fatores que podem ativar a 

formação de radicais livres, como mecanismos celulares de defeito na respiração 
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mitocondrial ou de enzimas específicas e os mecanismos exógenos como ácidos graxos 

poliinsaturados, fumo, poluição do ar, drogas etc (FURST, 2009). 

Os efeitos lesivos dos radicais livres de maior importância estão no dano 

causado ao DNA celular, que ocorrem a partir de reações com a tiamina no DNA 

nuclear e mitocondrial; na modificação oxidativa das proteínas, que acentua a 

degradação multicatalítica, causando dano em toda a célula; e na peroxidação lipídica 

nas membranas plasmáticas e organelares, que é desencadeada quando as duplas 

ligações dos ácidos graxos insaturados dos lipídios das membranas são atacados por 

EROs, particularmente pelo radical hidroxila (OH-), acentuando assim a perda da 

permeabilidade seletiva das membranas celulares e, com isso, acarretando uma 

desordem iônica com alteração na atividade de suas enzimas  (HALLIWELL, 

GUTERIDGE, 1989). 

Em indivíduos saudáveis a produção e o consumo de ERO se equilibram, 

porém, nos indivíduos doentes a produção excessiva destas espécies é responsável por 

uma situação de estresse oxidativo potencialmente implicada na fisiopatologia de 

diversas situações inflamatórias agudas como a SRIS, o choque séptico, síndrome do 

estresse respiratório no adulto, queimaduras extensas, politraumatismo, insuficiência 

renal e situações de isquemia-reperfusão (ZAZZO, 2002). Victor et al. (2004) reuniram 

evidências que a produção excessiva de ERO associada a estados inflamatórios leva ao 

estresse oxidativo, o maior fator contribuinte para elevadas taxas de mortalidade 

associadas a diversas doenças (VICTOR; ROCHA; DE LA FUENTE, 2004).  

Durante o trauma cirúrgico ocorre liberação de mediadores inflamatórios que 

leva a uma produção excessiva de ERO, que potencializam a resposta inflamatória, 

atacam a matriz extracelular e as membranas celulares mediante a formação de 

peroxidação lipídica. As consequências da excessiva produção destas espécies são mais 

prejudiciais naqueles pacientes cuja defesa antioxidante está diminuída provocando o 

estresse oxidativo. Entre as defesas antioxidantes está a Glutationa - GSH, 

quantitativamente o maior antioxidante do corpo (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; 

BERGER, 2005; ANDRESEN; REGUEIRA; LEIGHTON, 2006). A GSH é um 

tripeptídio composto pelos aminoácidos cisteína, glutamato e glicina que participam 
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como co-substratos da enzima glutationa peroxidase, essencial na detoxificação de 

peróxidos lipídicos (ABILÉS et al., 2008). Alguns pesquisadores defendem que o dano 

proveniente de estresse oxidativo pode ser prevenido ou tratado nutricionalmente 

(ROTSTEIN, 2001; BERGER, 2005).  

As situações clínicas mais propícias ao desenvolvimento do estresse 

oxidativo são: obesidade, diabetes, inflamação crônica, câncer, malabsorção, trauma, 

isquemia/reperfusão, estresse, hiperglicemia, inflamação aguda, baixo status 

antioxidante (FURST, 2009). 

O organismo humano está bem adaptado a se proteger dos danos oxidativo 

induzidos por uma fração inspirada de oxigênio (FIO2) de 21% à pressão atmosférica 

normal e em condições fisiológicas. Os mecanismos de proteção utilizados pelos 

organismos incluem os antioxidantes não enzimáticos, como a glutationa, ubiquinona, 

as vitamina E, C, β-caroteno, e os oligoelementos como selênio, zinco, manganês, ferro 

e cobre. Esses oligoelementos agem como cofatores e não como antioxidantes 

propriamente ditos. Os sistemas enzimáticos endógenos removedores de radicais livres 

incluem a superóxido dismutase (SOD), catalase e a glutationa peroxidase (HEYLAND; 

DHALIWAL. DAY, 2006). Cobre, zinco e manganês são partes do núcleo ativo da 

superóxido dismutase, o ferro está relacionao à catalase e o selênio a glutationa 

peroxidase. 

  A catalase é uma enzima antioxidante endógena que catalisa a 

decomposição do peróxido de hidrogênio extracelular e intracelular e desempenha um 

papel essencial na proteção das células contra as EROs, logo uma exposição prolongada 

as EROs proporciona uma baixa regulação na expressão da catalase (GUPTA et al., 

2001). 

 

2H2O2                        H2O + O2 

A glutationa peroxidase (maior antioxidante endógeno), descoberta em 

tecidos animais em 1957, tem a função de reduzir o peróxido de hidrogênio e outros 

peróxidos orgânicos, como os lipoperóxidos oriundos da peroxidação lipídica, evitando 

a propagação deste processo.  

Catalase 
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A superóxido dismutase (SOD) é uma enzima antioxidante que catalisa a 

conversão do superóxido em peróxido de hidrogênio, o qual pode ser convertido em 

água (CURI  et al., 2005).
 

  

2O2
-
 + 2H

+                        
H2O + O2 

 

Pacientes cirúrgicos podem estar em risco de imunidade comprometida, 

resultando em diminuição da resistência à infecção, por desenvolverem uma resposta ao 

trauma com aumento do metabolismo, do débito cardíaco, da gliconeogênese e elevação 

do catabolismo muscular, com consequente aumento da produção de EROs, resultando 

em desequilíbrio oxidativo (CALDER, 2003).  

A lipoperoxidação lipídica pode ser mensurada pela formação de 

Substancias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico – TBARS, principalmente o 

malondialdeído – MDA. Cavalcante et al. (2012) avaliaram a peroxidação lipídica em 

pacientes com síndrome da resposta inflamatória sistêmica – SRIS e observaram que a 

suplementação enteral com 30g de glutamina promoveu redução do valores de TBARS 

neste grupo estudado. Alves et al. (2010) comprovaram que a suplementação pré-

operatória de L-alanil-glutamina (50g) em pacientes submetidos a revascularização 

distal, promoveu uma redução dos níveis de  TBARS e, consequentemente, protegeu o 

tecido dos danos oriundos da peroxidação.  

 

1.4 Abdominoplastia  

 

O Brasil é o 2°pais com o maior número de cirurgias plásticas. O número total 

de abdominoplastia no ano de 2010 foi de 553.399 cirurgias e este procedimento ocupa 

a 4° procedimento plástico mais realizado no Brasil (ISAPS, 2011). 

No procedimento cirúrgico de abdominoplastia total, faz-se a retirada de 

uma parte considerável de tecido subcutâneo da região abdominal, através de um corte 

acima da área púbica, seguindo até a transposição umbilical, e terminando com a 

plicatura muscular da região afetada. 

SOD 

Cu
+2 

Zn
+2
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Deve-se mencionar que toda intervenção cirúrgica requer uma série de 

cuidados, tanto no pré como no pós-operatório, para evitar possíveis complicações 

como hematomas, seromas, infecções na cicatriz cirúrgica, deiscência, necrose cutâneo-

gordurosa, alterações cicatriciais, assimetrias, retrações, desvios laterais do umbigo, 

elevação dos pelos pubianos, irregularidades da parede abdominal, dentre outros 

(GUIRRO, 2002).  

A cicatrização é uma das etapas mais importantes do pós-operatório, pois irá 

aferir o grau de sucesso da cirurgia realizada. Processo de cicatrização é o termo usado 

para determinar o método pelo qual um tecido lesado é trocado por tecido conjuntivo 

vascularizado. O processo de cicatrização engloba elementos da matriz extracelular, 

células residentes (queratinócitos, fibroblastos, células nervosas células endoteliais), 

leucócitos, assim como mediadores lipídicos e protéicos (HATANAKA; CURI, 2007). 

As complicações mais comuns relacionadas ao processo de cicatrização são 

as que ocorrem no estágio inicial do processo de reparo do tecido, ocasionando a 

intensificação do edema, diminuindo a proliferação vascular e redução dos compostos 

celulares como leucócitos, macrófagos e fibroblastos. Esse processo divide-se em três 

fases distintas: inflamação, formação de tecido de granulação com deposição de matriz 

extracelular e remodelamento (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

 

1.5 Justificativa 

 

Os mecanismos de proteção do hospedeiro são mediados pela capacidade 

dos imunonutrientes em modular mecanismos de defesa, resposta inflamatória, 

oxigenação de tecidos, metabolismo de nitrogênio e lesão de isquemia/reperfusão. 

Dentre os mais interessantes e cuidadosamente investigados, estão justamente os ácidos 

graxos poliinsaturados derivados do óleo de peixe, potentes agentes anti-inflamatórios, 

atuando na modulação da síntese de eicosanóides e regulando positivamente a resposta 

imune (BRAGA et al, 1998).  

De forma geral, a suplementação perioperatória com dietas enterais 

imunomoduladoras foi relacionada ao aumento dos linfócitos totais e linfócitos T, e ao 
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decréscimo dos níveis circulantes de IL-6 e TNF- α após a cirurgia (NAKAMURA et 

al., 2005). A metanálise de Zheng et al. (2007) demonstra que a imunonutrição é segura 

e eficiente para reduzir infecções pós-operatórias,  tempo de permanência hospitalar 

diminuir a necessidade de antibioticoterapia, aumentando a imunidade celular e humoral 

quando comparada à nutrição padrão sem imunonutrientes. Graças as suas propriedades 

anti-inflamatórias, atualmente se reconhece que os AGPI ω3, especialmente EPA e 

DHA, podem prevenir o desenvolvimento de doenças inflamatórias ou atenuar 

processos inflamatórios já em curso, contribuindo para seu tratamento (TORRINHAS, 

RODRIGUES, WAITZBERG, 2013).  Alexander (1998) afirmou que a junção do ω3 

com outros imunonutrientes como arginina e/ou glutamina,  potencializa os efeitos 

benéficos ao paciente. 

Diante dos possíveis efeitos benéficos supracitados, acredita-se que o pré-

condicionamento nutracêutico com L-arginina e L-alanil-glutamina e dos ácidos graxos 

ω3, ω6 e ω9 através de uma mistura lipídica de baixa relação ω6:ω3 e alta relação 

ω9:ω6 potencialmente anti-inflamatória e antioxidante respectivamente, aliada a ação 

antioxidante da L-alanil-glutamina pode ser capaz de reduzir o estresse metabólico em 

resposta ao trauma cirúrgico, modulando a resposta inflamatória e possibilitando um 

pós-operatório com menor risco de complicações em pacientes submetidos a cirurgia 

eletiva de abdominoplastia total. 
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2 OBJETIVO 

 

Avaliar o efeito pré-condicionante da administração pré-operatória de um 

suplemento alimentar hiperlipídico com alta relação ω9: ω6 e baixa relação ω6: ω3, L-

Alanil-Glutamina e L-Arginina, sobre a imunomodulação e o estresse oxidativo de 

pacientes submetidas à abdominoplastia total. 
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3 MÉTODO  

 

3.1 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. 

O paciente, seus familiares e/ou responsável foram informados e 

esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, bem como a forma de execução deste 

trabalho, sendo apresentado um termo de consentimento e solicitado, então, a 

autorização por escrito para que o paciente pudesse participar do referido estudo.  

A participação do estudo foi voluntária e conferiu-se o direito ao paciente, 

recusar-se a participar ou retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

prejuízo para as partes envolvidas (APÊNDICE 1). 

 

3.2 Tipo do estudo 

 

Estudo clínico, prospectivo, randomizado, controlado, duplo-cego. 

 

3.3 Casuística 

 

Entre Agosto de 2013 a fevereiro de 2014 foram selecionados e 

acompanhados um grupo de 25 pacientes adultas do sexo feminino com idade entre 27 a 

57anos submetidas à abdominoplastia total no Hospital São Carlos, Fortaleza – Ceará.  

3.3.1 Critérios de Inclusão  

 Pacientes com indicação de abdominoplastia total; 

 Estar hemodinamicamente estável e com contagem de plaquetas dentro 

da faixa de normalidade; 

 Ser maior de 18 anos;  

 Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do médico e 

familiares/responsáveis pelo paciente.  
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3.3.2 Critérios de Exclusão 

 Pacientes submetidos à terapia imunossupressora; 

 Plaquetopênicos e/ou utilizando medicamentos antiagregantes 

plaquetários potentes (Clopridogrel, heparina, Aspirina com uso 

crônico); 

 Pacientes com Diabetes Melittus; 

 Pacientes com insuficiência renal; 

 Pacientes com insuficiência hepática;  

 Pacientes cardiopatas e/ou submetidos à angioplastia com stent; 

 Dislipidêmicos ou em uso de estatina; 

 Pancreatite; 

 IMC <16 e IMC > 30kg/m
2
 

Os critérios de inclusão e exclusão foram observados também no decorrer 

da pesquisa, sendo os pacientes reavaliados continuamente considerando-se a sua 

evolução clínica, com a finalidade de observar qualquer modificação que possa ocorrer. 

Caso o paciente tenha apresentado alguma ocorrência ou se apresentou 

hemodinamicamente instável, este foi imediatamente excluído do estudo, conforme os 

critérios previamente estabelecidos.  

 

3.4 Suplemento utilizado 

Esquema da suplementação: 

SNO 1: controle negativo – Bebida láctea com 0% de gordura, sendo 

composta por 64% de Carboidrato (100% maltodextrina) e 36% de proteína (100% 

caseinato de cálcio) com calorias totais e 37,4kcal/100ml. Cada paciente ingeriu 200ml 

do suplemento por dia adicionado com 100 gramas de sorvete diet. 

SNO 2: Suplemento hiperlipídico composto por 14% de carboidrato (25% 

maltodextrina e 75% frutose), 25% de proteína (60%L-alanil-glutamina e 40%L-

arginina) e 61% de lipídios (mistura de óleos de girassol de alto teor oleico, canola, 

peixe e TCM – triglicerídeo de cadeia média contendo ω9, ω6 e ω3, deste último na 

forma de ácido α-linolênico ALA, ácido eicosapetaenóico EPA e ácido 
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docosahexaenóico DHA com relação ω9:ω6 de 3,2:1  - ação antioxidante e ω6:ω3 de 

1,4:1 - ação anti-inflamatória) com calorias totais de 200kcal/100ml sendo adicionado 

com 100 gramas de sorvete diet. 

Quadro 2: Comparação entre as formulações do SNO 1 e SNO2: 

SNO1    SNO 2 

Nutrientes 

Composição em 

200ml   Nutrientes 

Composição 

em 200ml 

Calorias totais (kcal) 74,8   Calorias totais (kcal) 400 

Carboidratos (g) 12   Carboidratos (g) 14 

Proteínas (g) 6,7   Proteínas (g) 25 

Lipídios (g) 0   Lipídios (g) 27 

L-arginina (g) 0   L-arginina (g) 10 

L-alanil-glutamina 

(g) 0   

L-alanil-glutamina 

(g) 15 

ω3 (g) 0   ω3 (g) 3,24 

Relação ω6:ω3 0   Relação ω6:ω3 1,4:1 

Relação ω9: ω6 0   Relação ω9: ω6 3,2:1 
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3.5 Desenho do Estudo (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Pacientes submetidos à abdominoplastia 

no Hospital São Carlos 

 

Avaliação dos critérios de inclusão e 

exclusão e seleção de 25 pacientes 

 

Consulta do pré-operatório e 1° coleta de 

sangue para avaliação (T0) 

 

Intervenção com 200ml por 7dias 

consecutivos no período pré-operatório 

conforme randomização 

 

 SNO 1 – 11 pacientes SNO 2 – 14 pacientes 

Fim da suplementação – pós 7dias 

 

 
2° coleta (T1) na indução anestésica 

 

3° coleta (T2) no 1°PO 

 

4° coleta (T3) no 3°PO 
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3.5.1 Método de mascaramento 

 Os suplementos SNO 1 e SNO 2 foram produzidos pela Nutrimed 

Industrial LTDA®, empresa especializada em fabricação de alimentos para Nutrição 

Enteral. As formulações foram desenvolvidas de modo a que não se pudesse identificar 

quais as composições de cada produto antes da abertura dos dados. Todos os controles 

de produção/ fórmula ficaram a cargo de um nutricionista funcionário da empresa, não 

envolvido diretamente no estudo, para garantir o caráter duplo-cego do estudo.  Apenas 

no final da coleta de dados e análise estatística, a real formulação do SNO 1 e SNO 2 

foram revelados para descrição dos resultados. Após produção, os produtos passaram 

por análise microbiológica e foram liberados para administração aos pacientes com as 

mesmas características sensoriais e mesma embalagem, diferenciando apenas o lote de 

produção e a impressão de SNO 1 ou SNO 2 na garrafa plástica.     

3.5.2 Método de randomização 

A randomização foi realizada pela geração de números aleatórios por meio 

de programa disponível no site: http://www.graphpad.com/quickcalcs/RandMenu.cfm. 

O processo de randomização seguiu o procedimento do Concealment – onde nem o 

pesquisador, nem o participante, nem outra pessoa envolvida diretamente no cuidado do 

paciente soube  qual formulação o paciente ingeriu. 

3.5.3 Grupos de pacientes e tempos avaliados 

Os participantes foram randomizados e alocados em 2 grupos distintos: 

SNO 1 e SNO 2, sendo que o SNO 1 recebeu suplemento bebida láctea desnatada e o 

SNO 2 recebeu suplemento contendo farmaconutrientes em doses nutracêuticas a base 

de mistura de óleos ω3, ω6 e ω9 adicionado de L-arginina e L-alanil-glutamina.  

Foram analisadas amostras sanguíneas nos tempos T0 (tempo zero), o tempo 

prévio a suplementação – 8 dias antes do procedimentos cirúrgico; T1 (tempo um), no 

momento de preparo anestésico da paciente para a cirurgia, coletado dentro do centro 

cirúrgico; T2 (tempo dois) coletado 24h após o procedimento e T3 (tempo 3) coletado 

72h após cirurgia. 

 

 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/RandMenu.cfm
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3.5.4 Intervenção 

Quinze dias antes da cirurgia, quando é realizada a consulta para avaliar a 

indicação cirúrgica, houve um contato com o médico cirurgião responsável pelo 

procedimento. A partir de então, foi verificado se o paciente se adequou aos critérios de 

inclusão. A participante apta a iniciar a pesquisa foi imediatamente esclarecida a 

respeito, por meio de contato pessoal do pesquisador, quando foi explicado o objetivo 

do estudo, e se autorizado, foi coletada a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE 1).  

   Após a seleção, os indivíduos participantes do estudo: 

1. Foram orientados a manter os seus hábitos de vida durante todo o período de 

suplementação. Deveriam manter atividade física e alimentação habitual, ou seja, não 

poderiam iniciar dietas ou restrições alimentares e tampouco, suspender ou iniciar 

atividade física durante o período do estudo. 

2. Não poderiam utilizar durante o estudo as medicações e alimentos listados nos critérios 

de exclusão. No caso da necessidade de uso desses compostos, o indivíduo foi 

prontamente desligado da pesquisa. 

3. A paciente que aceitou participar da pesquisa marcou horário no consultório do 

pesquisador durante os sete dias que antecederam a cirurgia, para administração do 

suplemento.  

4. O preparo da bebida para suplementação consistiu da mistura do SNO 1 ou SNO 2 de 

acordo com a tabela de randomização com 100g de sorvete diet sabor creme. A mistura 

foi realizada por uma funcionária, adequadamente treinada, utilizando um liquidificador 

e foi administrada para as pacientes em copo descartáveis opacos de 300mL por 7 dias, 

sendo ingerido, diariamente porém não sempre no mesmo horário. 

5. A suplementação foi oferecida imediatamente após o preparo e o indivíduo somente 

deixava o recinto após a ingestão completa de toda a suplementação.  

6. Durante o período de suplementação, os indivíduos eram indagados sobre a 

manifestação de algumas intercorrências e em caso de resposta afirmativa, eram 

encaminhados para avaliação pelo pesquisador no mesmo dia. 
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7. As coletas laboratoriais foram realizadas nos tempos descritos em 3.5.5 e realizadas 

com os indivíduos em jejum mínimo de 12 horas. Foram coletados, de cada paciente, 

60mL de sangue, a partir de veia periférica em procedimento realizado por técnicos do 

laboratório Pasteur experientes e treinados. Para cada paciente foram coletados, em cada 

ocasião, 3 amostras de sangue, acondicionados em tubos BD Vacutainer com EDTA 

para a separação do plasma (1 amostra) e tubos BD Vacutainer com gel para separação 

de soro (SST, serum-separating tubes; Z amostras). Após a coleta, as amostras nos 

tubos BD Vacutainer SST e W das amostras nos tubos BD Vacutainer com EDTA 

foram centrifugadas, para obtenção, respectivamente, de soro sanguíneo e plasma. Uma 

amostra de soro e uma amostra de plasma foram transferidas para tubos de ependorffs 

identificados com nome da paciente, caráter da amostra e data da coleta e 

imediatamente armazenadas em tambor de gás nitrogênio líquido e após 1 semana 

encaminhadas para armazenamento em freezer a -70°C. As amostras restantes de soro, 

plasma e sangue total foram encaminhadas para análise bioquímica. 

8. Foram preenchidas fichas com dados do paciente e sua evolução clínica. Estes dados 

foram obtidos pelos investigadores, a partir do médico, do enfermeiro e do nutricionista 

responsáveis pelo paciente, bem como dados do prontuário (APÊNDICE 2). 

3.6 Avaliação e acompanhamento laboratorial 

 

Os exames foram coletados no Laboratório de análises clínicas LabPasteur 

cadastrado sob n° 312467/3 na Agência Nacional de Saúde (ANS). Os exames 

bioquímicos de hemograma completo foram realizados no mesmo laboratório, porém os 

exames específicos de kits de dosagem de atividade de Glutationa Peroxidase, 

antioxidantes totais e TBARS foram analisados no Instituto Genese de Análises Clínicas 

em São Paulo.  

As amostras de sangue foram coletadas utilizando manguito de látex, 

seringas de 10ml e 20ml, agulhas descartáveis e escalpes. Imediatamente após a coleta, 

o sangue foi armazenado em tubos individuais pré-selecionados. As amostras foram 

dispostas em alíquotas menores em tubos eppendorf com capacidade de 2ml e 4ml que 

foram centrifugados por 100 x g máximo durante 15 minutos a 4ºC. O soro e o plasma 
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obtidos foram estocados em freezer a -80ºC até serem utilizados nas análises previstas, 

descritas detalhadamente nos subitens que se seguem. As amostras de sangue foram 

coletadas nos tempos T0, T1, T2 e T3 respectivamente no pré-cirúrgico, na indução 

anestésica, no 1° e 3° pós-operatório totalizando 60 ml no decorrer de aproximadamente 

11 dias para dosagem de Antioxidantes totais, Atividade de Glutationa Peroxidase, 

TBARS. 

 

Análise dos parâmetros para avaliação: 

Imunológicos: Linfócitos e leucócitos 

Peroxidação lipídica: TBARS 

Estresse Oxidativo: Antioxidantes Totais e Atividade de Glutationa 

Peroxidase 

Foram utilizados métodos e equipamentos específicos para cada dosagem em 

conformidade com a descrição que segue. Hematócrito, leucócitos e linfócitos – 

Analisador automático ABX Pentra 60, Monpellier, França (HENRY, 1999).  

Atividade de Glutationa Peroxidase (Método quantitativo colorimétrico – 

EnzyChrom
TM

 Glutathione Peroxidase Assay Kit - EGPX-100 BioAssay, Hayward, 

Estados Unidos) (ANEXO D), TBARS (QuantiChrom
TM

 TBABS Assay Kit  - DTBA 

100 BioAssay – determinação quantitativa das Substâncias Reativas do Ácido 

Tiobarbitúrico, Hayward, Estados Unidos) (ANEXO E) e Antioxidantes totais (Método 

quantitativo colorimétrico – QuantiChrom
TM

 Antioxidant Assay Kit - DTAC-100 

BioAssay, Hayward, Estados Unidos) (ANEXO E). 

Os kits utlizados para avaliação da atividade da glutationa peroxidase, 

TBARS e antioxidantes totais são destinados exclusivamente para pesquisas e os 

procedimentos foram realizados conforme as instruções dos fabricantes.  

 

3.6.1 Avaliação da Atividade da Glutationa Peroxidase 

 

A atividade da glutationa peroxidase foi quantificada no plasma obtido do 

sangue venoso. Utilizou-se o ensaio da EnzyChrom
TM

 Glutathione Peroxidase Assay 
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Kit - EGPX-100 BioAssay denominado Deteminação Colorimétrica  Quantitativa da 

Glutationa peroxidase para a quantificação da atividade da glutationa peroxidase. Trata-

se do ensaio BioAssay
 ® 

EGPX-100 (ANEXO 4), usado exclusivamente na pesquisa 

clínica, concebido para a determinação quantitativa colorimétrica da glutationa total em 

amostras biológicas. Este método se baseia na aferição do consumo de NADPH nas 

reações das enzimas acopladas. A mensuração do decréscimo da atividade óptica a 

340nm é diretamente proporcional à atividade da enzima na amostra.  

Os reagentes são disponibilizados pelo fabricante e devem ser estocados em 

temperatura de -20°C. Contém 100 testes em 96poços. 

 

3.6.2 Dosagem da Concentração de Substâncias Reagentes ao TBARS 

 

A avaliação da dosagem da concentração de substâncias reagentes do 

TBARS foi realizada no plasma obtido do sangue venoso através da medida do MDA, 

substância que naturalmente é produto da peroxidação lipídica. O MDA é um dialdeído 

formado como um produto secundário durante a oxidação de ácidos graxos 

poliinsaturados por cisão beta dos ácidos graxos poliinsaturados peroxidados, 

principalmente o ácido araquidônico. É volátil, possui baixo peso molecular (C3H4O2, 

Peso Molecular = 72,07), tem uma cadeia curta 1,3-dicarbonil e é um ácido 

moderadamente fraco (pKa = 4,46). O princípio da técnica se baseia na reação do 

TBARS com o ácido tiobarbitúrico (TBA) e formação de produto de cor rosa. A 

intensidade da coloração de 535nm ou a intensidade da fluorescência de 

(lex/em=560nm/585nm) é diretamente proporcional à concentração de TBARS na 

amostra. 

Utilizou-se o ensaio da BioAssay QuantiChrom
TM

 TBABS Assay Kit  

(ANEXO 5) - DTBA 100 BioAssay – determinação quantitativa das Substâncias 

Reativas do Ácido Tiobarbitúrico, utilizado na avaliação do nível de peroxidação 

lipídica. Esta técnica permite quantificar o MDA formado na peroxidação lipídica. O 

teste com o ácido tiobarbitúrico foi feito no plasma e o resultado obtido foi expresso em 

µM MDA. O kit deve ser estocado em temperatura de -20ºC. Contém 96poços. 
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3.6.3 Avaliação da concentração de Antioxidantes totais 

 

A capacidade total antioxidante foi quantificada no plasma obtido do sangue 

venoso. Utilizou-se o ensaio da BioAssay QuantiChrom
TM

 Antioxidant Assay Kit  

(ANEXO 6) - DTAC 100 BioAssay – determinação quantitativa da capacidade 

antioxidante total. Trata-se do ensaio BioAssay
® 

usado exclusivamente na pesquisa 

clínica. Este método se baseia na mensuração total da  

capacidade antioxidante em que Cu
2+

 foi reduzida para o Cu
+
. O resultando Cu

+
 

especificamente forma um complexo colorido com um corante reagente.  

A intensidade da cor a 570 nm é proporcional à capacidade antioxidante total na 

amostra.  

Os reagentes são disponibilizados pelo fabricante e devem ser estocados em 

temperatura de -20°C. Contém 100 testes em 96poços. 

 

3.7 Análise Estatística  

 

A significância da eficácia do pré-condicionamento à base de 

suplementação alimentar contendo L-alanil-glutamina, L-arginina e ácidos graxos ω3, 

ω6 e ω9  sobre os dos valores de linfócitos, leucócitos, TBARS, Atividade da 

Glutationa peroxidase, concentração de antioxidantes totais na evolução destes nos 

quatro momentos amostrados foi avaliada com uma ANOVA de medições repetidas 

mista quando o pressuposto da normalidade foi identificado com o teste de Shapiro-

Wilk (p > 0,05). Este teste é particularmente apropriado e preferível ao teste de 

Kolmogorov-Smirnorv, para amostras de pequena dimensão (n < 30).  Os dados que não 

obedeceram à curva de normalidade foram analisados por meio de testes não 

paramétricos (teste de Mann-Whitney com variação das medianas) e os resultados 

apresentados em mediana e intervalos interquatis. Os dados do estudo foram analisados 

no software Graphpad Prism versão 5.0 para Windows, considerando-se uma 

probabilidade de erro de tipo I (α) de 0,05.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Linfócitos 

Comparando a número inicial de Linfócitos nas pacientes em cada grupo nos 

quatro diferentes momentos, não se observou diferença estatística significante (p>0.05). 

Figura 4 e Tabela 1. 

 

Figura 4 – Número de Linfócitos nos grupos (SNO1 e SNO2) antes da administração do suplemento T0, 

na indução anestésica T1, no 1°PO T2 e 3°PO T3. Dados expressos em média +DP. Análise dos dados 

pelo teste ANOVA de medidas repetidas mistas. 

 

Tabela 1 – Número de Linfócitos expresso em número de células/mm3. Resultados apresentados em 

média + DP. 

 

 Linfócitos SNO1 (n° cel/mm3) 

11pacientes 

Linfócitos SNO2 (n° cel/mm3) 

14 pacientes 

 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3  

Média 2009 2334 1716 2089 2303 2464 1823 2301  

DP 578,5 599 627,9 700,7 691,6 699,2 788,3 452,6  
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4.2 Leucócitos 

 

Comparando a concentração de leucócitos nos sujeitos em cada grupo nos quatro 

diferentes momentos analisados, não se observou diferença estatística significante 

(p>0.05). Figura 5, 6 e 7 e Tabela 2. 

 

Figura 5 – Número de Leucócitos nos grupos SNO1 e SNO2 antes da administração do suplemento T0, 

na indução anestésica T1, no 1°PO T2 e 3°PO T3. Dados expressos em mediana, análise dos dados pelo 

teste de Mann-Whitney com variação temporal das medianas. 
 

 

Figura 6 – Número de Leucócitos no grupo SNO1 antes da administração do suplemento T0, na indução 

anestésica T1, no 1°PO T2 e 3°PO T3. Dados expressos em mediana, análise dos dados pelo teste de 

Mann-Whitney com variação temporal das medianas: # p=0,0107 comparando T2 para T1. 
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Figura 7 – Número de Leucócitos no grupo SNO2 antes da administração do suplemento T0, na indução 

anestésica T1, no 1°PO T2 e 3°PO T3. Dados expressos pela mediana, análise dos dados pelo teste de 

Mann-Whitney com variação temporal das medianas: ## p=0,0025 comparando T2 para T1 e # p=0,032 

comparando T3 com T2. 

 

Tabela 2 – Número de Leucócitos expressa em número de células/mm3. Resultados apresentados em 

mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75 

 

Leucócitos SNO1 (n° cel/mm3)        Leucócitos SNO2 (n° cel/mm3) 

11 pacientes 14 pacientes 

  T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

Mínimo 3460 4360 6900 6770 3900 4540 6400 6400 

Percentil 25 6100 6900 8370 7370 5525 5688 7875 7200 

Mediana 6350 7100 9800 8300 5800 6850 10615 7760 

Percentil 75 8060 8160 12900 10650 6515 7650 12725 9000 

Máximo 9700 12700 16700 11220 9000 12300 16800 11800 
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4.3 TBARS 

 

Comparando a concentração de TBARS nos sujeitos em cada grupo, não se 

observou diferença estatística significante (p>0.05). Gráfico 5 e Tabela 3. 

 

Figura 8 – Concentração de TBARS nos grupos SNO1 e SNO2 antes da administração do suplemento 

T0, na indução anestésica T1 e no 1°PO T2. Dados expressos em mediana, análise dos dados pelo teste de 

Mann-Whitney com variação temporal das medianas: p>0.05.  

 

Tabela 3 – Concentração de TBARS nos grupos SNO1 e SNO2 expressa em nM. 

Resultados apresentados em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil percentil 

25 e 75. 

 

 
TBARS SNO1 e SNO2 (uM) 

  SNO1T0 SNO2T0 SNO1T1 SNO2T1 SNO1T2 SNO2T2 

N°Indivíduos 8 3 10 9 8 11 

Mínimo 451,0 1157 137,0 137,0 137,0 216,0 

Percentil 25 1324 1157 441,3 510,0 621,3 804,0 

Mediana 2609 1589 986,0 687,0 1648 1824 

Percentil 75 3864 2020 1746 1256 2295 2373 

Máximo 4609 2020 2530 1903 3825 7079 
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4.4 Atividade da Glutationa Peroxidase 

 

Comparando a atividade da Glutationa Peroxidase nas pacientes em cada grupo, 

não se observou diferença estatística significante (p>0.05). Figura 9 e Tabela 4. 

 

 

Figura 9 – Atividade da glutationa peroxidase nos grupos SNO1 e SNO2 antes da administração do 

suplemento T0, na indução anestésica T1 e no 1°PO T2. Dados expressos em mediana, análise dos dados 

pelo teste de Mann-Whitney com variação temporal das medianas: p>0.05.  

 

Tabela 4 – Atividade da Glutationa Peroxidase nos grupos SNO1 e SNO2 expressa em U/L. Resultados 

apresentados em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75. 

 

                               SNO1 T0   SNO2 T0 SNO1 T1   SNO2 T1   SNO1 T2     SNO2 T2 

N°Indivíduos 11 14 11 14 11 14 

Mínimo -43,55 -43,55 -43,55 -37,75 -33,39 -29,04 

Percentil 25 -23,23 -21,78 -17,42 -22,14 -5,810 -14,16 

Mediana -8,700 -18,15 -4,360 -2,905 4,360 16,70 

Percentil 75 29,04 -1,813 15,97 47,91 103,1 56,26 

Máximo 450,1 11,61 76,95 101,6 169,9 129,2 
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4.5 Antioxidantes totais 

 

Comparando a concentração de antioxidantes totais nos sujeitos em cada 

grupo nos três diferentes momentos analisados, se observou diferença estatística 

significante (p<0.05) no T1. Figura 10, 11 e 12 e Tabela 5 

 

Figura 10 – Concentração de antioxidantes totais nos grupos SNO1 e SNO2 antes da administração do 

suplemento T0, na indução anestésica T1 e no 1°PO T2. Dados expressos pela mediana, análise dos dados 

pelo teste de Mann-Whitney com +variação : * p=0,037 comparando os grupos SNO1 e SNO2 no T1. 

 

 

Figura 11 – Concentração de antioxidantes totais no grupo SNO1 antes da administração do suplemento 

T0, na indução anestésica T1 e no 1°PO T2. Dados expressos pela mediana, análise dos dados pelo teste 

de Mann-Whitney com variação temporal das medianas: p>0,05. 
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Figura 12 – Concentração de antioxidantes totais no grupo SNO2 antes da administração do suplemento 

T0, na indução anestésica T1 e no 1°PO T2. Dados expressos pela mediana, análise dos dados pelo teste 

de Mann-Whitney com variação temporal das medianas: # p=0,0379. 

 

 

Tabela 5 – Concentração de antioxidantes totais nos grupos SNO1 e SNO2 expressa em uM. Resultados 

apresentados em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75. 

 

 
 Antioxidantes totais SNO1 (uM)  Antioxidantes totais SNO2 (uM) 

  T0 T1 T2 T0 T1 T2 

N°Indivíduos 11 11 11 14 14 14 

Mínimo 266 261 265 265 265 263 

Percentil 25 273 267 267 271 280 272,8 

Mediana 280 276 276 279,5 286 274 

Percentil 75 291 290 279 288,3 311,8 286,8 

Máximo 292 299 301 313 505 308 
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5 DISCUSSÃO 

 

Segundo o levantamento bibliográfico realizado e com a escassez de dados 

publicados, esse é o primeiro estudo a investigar os efeitos da suplementação pré-

operatória com elevada relação ω9:ω6 e baixa relação ω6:ω3, contendo os ácidos ω3 

(ALA, EPA e DHA), arginina e L-alanil-glutamina, sobre a imunomodulação da 

resposta ao estresse oxidativo proveniente da resposta inflamatório no trauma cirúrgico, 

numa população de pacientes a serem submetidos a abdominoplastia total. 

Para Torrinhas, Rodrigues e Waitzberg (2013), os AGPI ω3 atendem a 

diferentes propriedades desejáveis para o uso de lipídios em pacientes cirúrgicos, que 

incluem: 

- Fonte de energia alternativa à glicose, a fim de evitar disfunção glicêmica; 

- Elementos plásticos para replicação celular e reparação tecidual, uma vez 

que os ácidos graxos são substratos para compor membranas celulares; 

- Fonte de AGEs, a fim de evitar sintomas de sua deficiência; 

- Atividades biológicas desejáveis, pois podem afetar propriedades da 

membrana celular e influenciar a sinalização celular, expressão gênica e produção de 

mediadores bioativos; 

A suplementação com glutamina é, provavelmente, a que melhora a taxas de 

mortalidade dos pacientes graves (HEYLAND; DHALIWALM, 2005) e não existem 

evidências ou relatos sobre efeitos adversos e negativos atribuídos a sua suplementação. 

Alguns estudos mostram a segurança de uso deste aminoácido em dose nutracêutica via 

enteral, parenteral e oral, com boa tolerância clínica e nenhum efeito adverso, não 

existindo, portanto, restrições ou contra-indicações para o uso de glutamina em doses 

nutracêuticas em indivíduos doentes (ZIEGLER et al., 1990; JIANG; JIANG; FÜRST, 

1999; GARCÍA-DE-LORENZO et al., 2003; SENKAL et al., 2004; HEYLAND; 

DHALIWALM, 2005; WERNERMAN, 2008; MCQUIGGAN et al., 2008). 

De acordo com Calder (2006), o resultado global fisiológico ou 

fisiopatológico da resposta inflamatória dependerá das células presentes, da natureza do 

estímulo, do momento da geração do eicosanóide, das concentrações dos diferentes 
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eicosanóides gerados e da sensibilidade das células-alvo e tecidos para os eicosanóides 

produzidos. Braga et al. (1998), em ensaio prospectivo, randomizado e duplo-cego com 

30 pacientes submetidos à cirurgia de câncer no estômago utilizaram dieta 

imunomoduladora com ω3 (3,3g/dia), arginina (12,5g/dia) e nucleotídeos (1,2g/dia) por 

7 dias consecutivos antes da cirurgia. A dieta também foi utilizada durante a semana 

pós-operatória. O grupo controle recebeu a fórmula apenas nesse período. Foram 

coletadas amostras em tempos diferentes (8 dias antes da cirurgia no grupo 

perioperatório; 1 dia após, e 1, 4 e 8 dias depois do ato cirúrgico em ambos os grupos. 

Entre outros parâmetros, foi coletada IL-6 plasmática. Essa interleucina teve um pico de 

liberação no 1º PO, começando a diminuir no 4º PO. Ainda assim, sua produção no 

grupo da suplementação perioperatória foi menor. A recuperação da resposta 

imunológica encontrada em pacientes que receberam dietas suplementadas ocorreu 

tardiamente após a cirurgia, e isso pode explicar a diferença nos resultados encontrados 

no presente estudo, onde não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos SNO1 x SNO2 para linfócitos, leucócitos, TBARS, 

atividade de glutationa peroxidase. 

Os maiores componentes celulares do sistema imune são os macrófagos e os 

linfócitos. Os linfócitos são um grupo heterogêneo de células envolvidas na mediação 

das células do sistema imune e na imunorregulação (CALDER, 1994). Alguns 

pesquisadores mostraram que a suplementação com L-glutamina ou com o dipeptídio L-

alanil-glutamina induz o aumento dos números de linfócitos, melhorando a resposta 

imune (CALDER, 1994; NEWSHOLME; CALDER, 1997; GRIFFITHS, 1997; 

KARINCH et al., 2001; ANDREWS; GRIFFITHS, 2002).  

Neste estudo utilizou-se a doses nutracêuticas de 15g/dia de L-alanil-

glutamina, 10g de arginina e 3,24g de w3. Os linfócitos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes na comparação intragrupos e intergrupos o que difere do 

encontrado em pacientes com sepse e infecção pulmonar, onde os linfócitos 

aumentaram, contribuindo para melhorar o desempenho do sistema imune (Cavalcante 

et al, 2012). 
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Com relação ao número de leucócitos observou-se diferença estatisticamente 

significante em relação ao tempo de T3 para o T2 no grupo SNO 1 e de T3 para T2 e de 

T2 para T1 no grupo SNO2. Estes achados reportam os efeitos do trauma cirúrgico e 

demonstram que o pico de elevação dos valores de leucócitos acontece no 1°PO  

(Tabela 2, Figura 6 e 7).  

Com relação aos efeitos da suplementação nutracêutica de glutamina sobre o 

estresse oxidativo foram avaliadas as concentrações plasmáticas de GSH total e 

TBARS. O estresse oxidativo geralmente é descrito como um desequilíbrio em que os 

níveis de radicais livres do oxigênio ou ERO estão presentes no corpo em face da pouca 

disponibilidade de antioxidantes, substâncias que neutralizam e destroem estes produtos 

nocivos do processo metabólico (OPARA, 2006). 

No presente estudo, quando se compararam os tempos T0, T1 e T2 dos 

grupos SNO1 e SNO2 (comparação intragrupos e intergrupos), não se observou 

diferenças estatisticamente significantes na avaliação de TBARS (Tabela 3, Figura 8). 

Entretanto, apesar da não diferença estatística, se observou uma diminuição do estresse 

oxidativo no grupo SNO2 com redução dos valores de TBARS. Estes resultados 

sugerem que a oferta exógena de glutamina pode contribuir para atenuar o estresse 

oxidativo, sugerindo que a ausência de diferença estatística pode estar relacionada ao 

tamanho da amostra. 

Alves et al. (2010) demonstraram redução estatisticamente significante de 

TBARS e elevação de glutationa musculares em pacientes submetidos a cirurgia de 

revascularização de membros inferiores e pré-condicionamento com 50g de L-alanil-

glutamina por via endovenosa 3 horas antes da operação. 

A glutationa pode ser obtida pela oferta exógena de glutamina que suporta a 

reserva intracelular de glutamato evitando a depleção de glutationa (AMORES-

SÁNCHEZ; MEDINA, 1999). Ao avaliarem em pacientes graves o efeito da 

suplementação parenteral de dipeptídio L-alanil-glutamina sobre a peroxidação lipídica, 

o metabolismo da glutationa e sua relação com a morbidade destes pacientes, Abilés et 

al. (2008) observaram que os pacientes suplementados apresentaram aumentos 
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significativos na concentração de glutationa e um incremento da atividade da enzima 

glutationa peroxidase (ABILÉS et al., 2008).  

Diferentemente dos resultados de Abilés et al. (2008), no presente estudo 

não houve uma diferença estatisticamente significante na atividade da glutationa 

peroxidase nos grupo SNO1 e SNO2.  

Para avaliação das outras enzimas antioxidantes como catalase, SOD1 e 

SOD 2, utilizou-se o kit de antioxidantes totais e encontrou-se diferença 

estatisticamente significante no tempo 1 intergrupos (figura 10) na concentração de 

antioxidantes totais. Quando avaliou-se os dados intragrupos, observou-se diferença 

estatística no grupo SNO2 do T2 para o T1 (figura 12), o que pode estar relacionado a 

um aumento expressão da atividade das enzimas catalase, SOD 1 e SOD 2.  

Tavares et al, 2014 (prelo), avaliaram a concentração da enzima catalase em 

um grupo de pacientes cirúrgicos com o mesmo tipo de suplementação pré-operatoria 

utilizado no presente estudo porém sem a adição de L-alanil-glutamina e não 

observaram diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados.  

No presente estudo, apesar de nenhum dos pacientes apresentar 

intercorrências, relacionadas à dieta ou não, (febre, diarréia, vômitos, SIRS ou choque), 

os possíveis benefícios citados na literatura associados aos imunomoduladores 

utilizados não foram totalmente encontrados. Acredita-se que isto pode ter ocorrido 

principalmente devido ao tamanho reduzido da amostra (25 pacientes divididas em dois 

grupos). Outros motivos incluem o curto tempo de acompanhamento dos pacientes, uma 

vez que a alta, e portanto a última coleta de sangue, já era feita no 3º dia pós-operatório, 

enquanto alguns estudos analisam parâmetros inflamatórios após a 1ª semana pós – 

cirúrgica. 

Existe uma clara necessidade de mais ensaios clínicos de casuística maior, 

maior tempo de acompanhamento para avaliar a aplicação terapêutica dos ácidos graxos 

ω3, ω6 e ω9, arginina e L-alanil-glutamina em pacientes submetidos ao trauma 

cirúrgico como o estudado em abdominoplastia.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 A suplementação de solução nutricional oral utilizando L-alanil-glutamina, 

arginina e mistura de óleos, com elevada relação ω9:ω6 e baixa relação ω6:ω3, 

contendo os ácidos ω3 (ALA, EPA e DHA), possui efeito pré-condicionante 

nutracêutico sobre os antioxidantes totais nos pacientes submetidos a abdominoplastia 

total.  
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Familiares ou Responsáveis pelo paciente 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você 

não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 

esclarecidos.  

A pesquisa “Pré-condicionamento Nutricional utilizando suplementação oral 

hiperlipídica, com elevada relação ômega 9:ômega 6, e baixa relação ômega 6 ômega 3, 

em pacientes a serem submetidas à abdominoplastia total” tem por objetivo identificar, 

após a cirurgia, se existe benefício na ingestão de um suplemento nutricional recebido 

durante os 7 dias antes da cirurgia, analisando a contribuição do suplemento para uma 

melhor resposta cirúrgica e de qualidade da pele, medidos por exames de sangue, e 

estudo de tecido que podem ser melhorados nos primeiros dias após a cirurgia. Tais 

informações são importantes porque poderão contribuir para melhorar a sua resposta 

inflamatória após a cirurgia, e também é importante conhecer seu efeito para que outros 

pacientes possam se beneficiar. Em outros estudos, esses benefícios refletiram em 

menores complicações cirúrgicas e menor tempo de permanência hospitalar. Assim, 

convidamos você a participar desta pesquisa, na qual você receberá uma dose de 200 ml 

ao dia, de um produto que poderá conter o nutriente relacionado aos benefícios acima 

citados durante o período pré-operatório (7 dias), na presença de um responsável pela 

pesquisa. Entretanto, não saberemos (nem o pesquisador, nem o participante) qual 

produto será ofertado (se contém o nutriente ou não). Por esse motivo os candidatos não 

serão escolhidos, sendo a distribuição do produto realizada de forma aleatória. Nenhum 

produto oferecido lhe causará mal, pelo contrário, poderá reduzir a inflamação e estresse 

após a cirurgia. Você deverá permitir a retirada de pequenas amostras do seu sangue 
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(10ml) em quatro momentos: 8 dias antes da cirurgia, no momento da operação, no 1° e 

3º dia pós-operatório, para dosagem dos parâmetros já descritos acima de avaliação. 

Essa coleta já fará parte de sua rotina no hospital, e será realizada por técnico de 

laboratório habilitado, com material descartável, sendo o procedimento padrão de 

retirada de sangue, sem acarretar nenhum risco ou desconforto maior ao participante. O 

seu cirurgião também está informado sobre todo o estudo. Informamos que a pesquisa 

não traz risco à sua saúde e que você poderá recusar-se a continuar participando e, 

também retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou 

prejuízo. Por ser uma participação voluntária, você não receberá pagamento nem pagará 

nada por esta participação. Garantimos que as informações conseguidas através da sua 

participação não permitirão a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela 

pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre os 

profissionais estudiosos do assunto.  

Agradecemos sua colaboração e estamos à sua disposição para qualquer 

esclarecimento sobre a pesquisa, os quais poderão ser prestados por: 

Endereço dos responsáveis pela pesquisa: 

Nome: Prof. Dr. Paulo Roberto Leitão de Vasconcelos (Orientador) 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Cirurgia 

Endereço: Rua Prof. Costa Mendes, 1608 

Telefones p/contato: (85) 3366-8063 

 

Nome: Aline Matos Cunha (Mestranda) 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Cirurgia 

Endereço: Rua Prof. Costa Mendes, 1608 

Telefones p/contato: (85) 3366-8063 

 

Nome: George Régis (Cirurgião Plástico) 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Cirurgia 

Endereço: Rua: Marcos Macêdo, 1333, salas 1708,1709,1710 

 Telefones p/contato: (85) 3267-6067 
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ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no 

estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8344  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 O abaixo-assinado, _____________________________, ___ anos, RG 

nº____________ declara que é de livre e espontânea vontade que está participando 

como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer 

perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi 

explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar 

recebendo uma cópia assinada deste Termo.  

Fortaleza, ____/_____/_____ 

   

Nome do voluntário Data Assinatura 

   

Nome do pesquisador Data Assinatura 

   

Nome da Testemunha (se o voluntário não 

souber ler) ou Familiar/ Responsável 

Data Assinatura 

   

Nome do profissional que aplicou o TCLE Data Assinatura 
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APÊNDICE 2 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE                                          Ficha n°: _______ 

 

Nome:_________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/___/__ Telefone: _________________________ 

Endereço:______________________________________________________________

________________________________________________________ 

Nome do Médico:_______________________________________________ 

Data da primeira intervenção: _____/_____/______ 

Data da segunda intervenção: _____/_____/_____ 

Data da terceira intervenção: _____/_____/______ 

Data da quarta intervenção: _____/_____/______ 

ASPECTO CLÍNICO-NUTRICIONAL 

1) IMC: _______________              2) Estado Nutricional: ________________  

3) Alimentação recebida: 

(    ) suporte enteral       (    ) suporte parenteral    (    ) alimentação via oral  

4) Morbidade referida durante o acompanhamento: 

Diarréia (   )  Febre  (   )  Vômitos  (    )  Processos inflamatórios   (   )  Choque (    )  

SRIS (   )  Outras (    ) Especificar:_____________________________ 

5) Exames laboratoriais realizados cinco dias antes da intervenção e os resultados: 

Tipo Resultado 
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6) Exames laboratoriais realizados na indução anestésica e resultados: 

Tipo Resultado 

  

 

 

 

 

 

 

7) Exames laboratoriais realizados no 1° pós-operatório e resultados:  

Tipo Resultado 

  

 

8) Exames laboratoriais realizados no 3° pós-operatório e resultados:  

Tipo Resultado 
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