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RESUMO 

 

Os mecanismos de proteção do hospedeiro são mediados pela capacidade dos 

imunonutrientes modularem mecanismos de defesa, como a resposta inflamatória. 

Dentre os mais investigados estão 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 randomizado, 

duplo-cego e emparelhado, cujo objetivo foi identificar se existe algum efeito 

decorrente do pré-condicionamento nutracêutico em um suplemento contendo 

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

mediadores inflamatórios no trauma cirúrgico. O suplemento foi administrado em 

duas doses de 200ml/dia, durante o período pré-operatório (5 dias antes da cirurgia), 

em pacientes a serem submetidos à prostatectomia radical (PTR). As avaliações 

laboratoriais foram realizadas no pré-cirúrgico (PRE), antes da administração do 

suplemento (5 dias antes da cirurgia), antes da indução anestésica (IND) e no 2º 

pós-operatório (POS). A amostra (26 pacientes) foi distribuída em 3 grupos: G1 - 

leite desnatado (0% de gordura), G2 - suplemento com relação ω6:ω3 de 8:1 e 

Arginina (10g) e G3 - suplemento com elevada relação ω9:ω6:, de 3,2:1 e baixa 

relação ω6:ω3, de 1,4:1 e Arginina (10g). Foram analisados parâmentros 

inflamatórios (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e TNF-α) e de Pré-condicionamento (HSP-27). 

Não foi evidenciada diferença estatisticamente significante entre os grupos e 

momentos. Portanto, a suplementação nutricional oral utilizando arginina e mistura 

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

ω3 (ALA, EPA e DHA), não possui efeito pré-condicionante nutracêutico sobre os 

mediadores inflamatórios no trauma cirúrgico, numa amostra de pacientes 

submetidos à prostatectomia radical (PTR).  

  

 

 Descritores: Trauma Cirúrgico; Pré-Condicionamento; Mediadores Inflamatórios; 

Nutracêutico. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

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

defense mechanisms, such as the inflammatory response. Among the most 

investigated are 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 randomized, double-blind, paired, whose aim was to 

identify whether there is pre-conditioning effect in nutraceutical supplement 

containing arginine and oil mix with ω3 fatty acids (EPA, DHA and ALA) on the 

inflammatory mediators in surgical trauma. The supplement was administered in two 

doses of 200ml/day during the preoperative period (5 days before surgery) in patients 

undergoing radical prostatectomy (PTR). Laboratory evaluations were performed 

preoperatively (PRE), before administration of the supplement (5 days before 

surgery), before the anesthetic induction (IND) and in the 2nd postoperative day 

(POS). The sample (26 patients) was divided into 3 groups: G1 - skim milk (0% fat), 

G2 – Arginine group: Supplement with ω6: ω3 ratio of 8:1 and Arginine (10g/day) and 

G3 – Arginine + Oil group: Supplement with high ω9:ω6 ratio, of 3,2:1, and low 

ω6:ω3 ratio (of 1,4:1)  and Arginine (10g/day). Inflammatory (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 

and TNF-α) and preconditioning (HSP-27) parameters were analyzed. There were no 

significant differences between groups and times. Therefore, supplementation using 

arginine and oil mix, with high ω9: ω6 ratio and low ω6: ω3 ratio, has no effect as a 

nutraceutical pre-conditioner on the inflammatory mediators in surgical trauma 

patients undergoing radical prostatectomy (PTR). 

 

Keywords: Surgical Trauma; Preconditioning; Inflammatory Mediators; Nutraceutical 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1  Localização da próstata                   17 

Figura 2  Estrutura dos ácidos graxos ω3 e ω6                 26 

Figura 3  Biossíntese dos ácidos graxos poliinsaturados               27 

Figura 4  Fluxogramas dos pacientes no início e ao final do estudo    36 

Figura 5        Concentração de IL-1β nos grupos (G1, G2 e G3) antes da       

administração do suplemento                                                             48 

Figura 6 Concentração de IL-1β nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos  

 do estudo: antes da administração do suplemento (PRE), antes da  

 indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS)                        49 

Figura 7 Concentração de IL-6 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da        

administração do suplemento                                                            49 

Figura 8        Concentração de IL-6 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos  

 do estudo: antes da administração do suplemento (PRE), antes da  

indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS)    50 

Figura 9        Concentração de IL-8 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da          

administração do suplemento        51 

Figura 10       Concentração de IL-8 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos  

 do estudo: antes da administração do suplemento (PRE), antes da  

indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS)    52 

Figura 11 Concentração de IL-10 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da           

administração do suplemento        52 

Figura 12 Concentração de IL-10 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos  

 do estudo: antes da administração do suplemento (PRE), antes da  

indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS)    53 

Figura 13 Concentração de TNF - α nos grupos (G1, G2 e G3) antes da          

administração do suplemento        54 

 

 

 



Figura 14 Concentração de TNF - α nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos  

 do estudo: antes da administração do suplemento (PRE), antes da  

indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS)    55 

Figura 15 Expressão de HSP - 27 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da           

administração do suplemento        55 

Figura 16 Expressão de HSP - 27 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos  

 do estudo: antes da administração do suplemento (PRE), antes da  

 indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS)    56 

Quadro 1   Benefícios Nutricionais e Terapêuticos dos ômega 3     25 

Quadro 2   Efeitos dos Ácidos Graxos Insaturados de Cadeia Longa na produção  

  de citocinas                     32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1     Concentração de IL-1β expressa em pg/ul. Resultados apresentados  

                    em mínimo, máximo,  mediana e intervalo interquartil  

percentil 25 e 75           48 

 

Tabela 2 Concentração de IL- 6 expressa em pg/ul. Resultados apresentados  

em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil  

percentil 25 e 75                 50 

 

Tabela 3     Concentração de IL-8 expressa em pg/ul. Resultados apresentados  

                   em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil  

 percentil 25 e 75                 51 

 

Tabela 4     Concentração de IL-10 expressa em pg/ul. Resultados apresentados 

                   em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil  

 percentil 25 e 75          53 

 

Tabela 5     Concentração de TNF - α expressa em pg/ul. Resultados apresentados  

                   em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil  

 percentil 25 e 75          54 

 

Tabela 6     Expressão de HSP - 27 apresentada em MFI. Resultados apresentados  

 em mínimo, máximo, mediana e intervalo interquartil  

percentil 25 e 75                 56 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS 

 

AA – Ácido Araquidônico 

AGCL – Ácido Graxo de Cadeia Longa 

AGE – Ácido Graxo Essencial 

AGI – Ácido Graxo Insaturado 

AGMI – Ácido Graxo Monoinsaturado 

ALA – Ácido Alfa-Linolênico  

AGPI – Ácido Graxo Poliinsaturado 

ASPEN – American Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

CA - Câncer 

CARS - Síndrome da Resposta Compensatória Aguda 

CC – Centro Cirúrgico 

COX - Ciclooxigenase 

DGLA – Ácido Dihomogamalinolênico 

DHA – Ácido Docosahexaenóico 

ECO – Escola Cearense de Oncologia 

EDTA – Ácido Etilenodiamino-tetracécito 

EPA – Ácido Ecoisapentaenóico 

ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

G1 – Grupo 1 (Controle) 

G2 – Grupo 2 (Arginina) 

G3 – Grupo 3 (Arginina + Óleos) 

HGWA – Hospital Geral Waldemar Alcântara 

HPB – Hiperplasia Prostática Benigna 

HSP – Heat Shock Proteins (Proteínas de Choque Térmico) 

HWP – Hydrolized Whey Protein (Proteína do Soro do Leite Hidrolizada) 

IL – Interleucina 

IMC – Índice de Massa Corpórea  

IND – Indução Anestésica 

iNOS – Óxido Nítrico Sintase induzível 

LT – Leucotrieno 

MFI – Median Fluorescent Intesity (Intensidade Média de Fluorescência) 



NE – Nutrição Enteral 

NFkappaB – Nuclear Factor Kappa B (Fator Nuclear Kappa B) 

NO – Óxido Nítrico 

NPT – Nutrição Parenteral Total 

PFA – Proteínas de Fase Aguda 

PGE – Prostaglandina 

PO – Pós – Operatório 

POS – 2º dia de Pós - Operatório 

PPAR – Peroxissome Proliferator Activating Receptors (Receptores Ativadores da 

Proliferação de Peroxissomos) 

PRE – Pré - Operatório 

PSA – Prostatic Specific Antigen (Antígeno Prostático Específico) 

PTR – Prostatectomia Radical 

PUFA – Polyunsaturated Fatty Acid (Ácido Graxo Poliinsaturado) 

RNA – Ribonuleic Acid  (Ácido Ribonucléico) 

RV - Resolvina 

SIRS – Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica 

SNO – Suplemento Nutricional Oral 

TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média 

TNF – α – Tumoral Necrosis Factor alfa (Fator de Necrose Tumoral alfa) 

TX – Tromboxano 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

ω3 – Ômega 3 

ω6 – Ômega 6 

ω9 – Ômega 9 

 

 

  

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................17 

1.1       A Próstata e suas Afecções .......................................................................17 

1.2       Prostatectomia............................................................................................19 

1.3       Resposta Inflamatória ao Trauma Cirúrgico ..............................................20 

1.4       Pré – Condicionamento .............................................................................23 

1.5       Nutracêutico ..............................................................................................24 

1.6     Ácidos Graxos Insaturados ........................................................................25 

1.7       Função Imunomoduladora dos Ácidos Graxos .........................................29 

1.8       Modulação Imunológica e Metabólica com Terapia Nutricional no  

            Paciente Cirúrgico ..................................................................................   34    

2          OBJETIVO ...................................................................................................38 

3          MÉTODO .....................................................................................................39 

3.1       Casuística ....................................................................................................40 

3.2       Desenho do Estudo......................................................................................41 

3.2.1    Critérios de Inclusão e Exclusão .................................................................41 

3.2.2    Suplemento Nutricional Oral .......................................................................42 

3.2.3    Coleta de Dados..........................................................................................43 

3.2.4    Sequência dos Procedimentos ...................................................................43 

3.2.5    Questionário ...............................................................................................49 

3.3       Riscos e Benefícios ....................................................................................49 

3.4       Análise Estatística ......................................................................................50 

3.5       Aspectos Éticos ..........................................................................................50 

4          RESULTADOS ...........................................................................................52 

5          DISCUSSÃO...............................................................................................61 

6          CONCLUSÃO.............................................................................................67 

  REFERÊNCIAS..........................................................................................68 

            APÊNDICES 

  Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  Apêndice 2 – Ficha de Identificação 

            ANEXO – Termo de Aprovação do Comitê de Ética 

 



17 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Próstata e Suas Afecções 

 

A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino, localizada na parte 

baixa do abdômen. É um órgão muito pequeno, um pouco maior que uma noz, com 

a forma de maçã, e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto (Figura 1). 

Pesa cerca de 20g por volta dos 20 anos. Considerada uma glândula exócrina, 

armazena e excreta um fluido incolor que constitui o sêmen, juntamente com a 

secreção das vesículas seminais e os espermatozóides. É também dentro dela que 

ocorre a transformação do principal hormônio masculino - a testosterona - em 

diidrotestosterona, que, por sua vez, é responsável pelo controle do crescimento 

dessa glândula (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2013; ABREU, 2000). 

 

Figura 1 – Localização da próstata. MEDSCAN Medicina Diagnóstica (2013). 

 

A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual é eliminada a 

urina armazenada na bexiga (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2013; ABREU, 

2000). Quando cresce anormalmente, pode causar problemas de micção. O 

aumento do tamanho da próstata pode ser causado por doença benigna (hiperplasia 

prostática benigna – HPB) ou pela existência de uma neoplasia, o câncer de 
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próstata, quando seu crescimento se torna acelerado e a próstata pode atingir 

volumes de 60g a 100g (YOO, CHO, 2012).  

 A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma das afecções mais 

comuns, e sua incidência tem acelerado recentemente. Ocorre usualmente em 

homens por volta dos 50 anos e, 80% dos homens com 70 anos, sofre com sintomas 

de HPB relacionados ao trato urinário baixo. Embora não seja fatal, sua morbidade e 

risco de complicação reduzem a qualidade de vida, por interferir diretamente nas 

atividades diárias, na qualidade do sono e causam grandes problemas financeiros e 

sociais (YOO, CHO, 2012; CAVALCANTI et al, 2006). No passado a idade, genética 

e os níveis de testosterona eram considerados as causas primárias do aumento 

prostático. Recentemente, porém, a dieta, exercícios, estilo de vida e síndrome 

metabólica estão sendo reconhecidos como outras causas. A causalidade direta 

entre aumento da próstata e inflamação não é evidente, contudo, entre inflamação e 

proliferação de células epiteliais e do estroma, sim (YOO, CHO, 2012).  

Embora a origem exata dessa afecção não esteja bem definida, pensa-se 

que surge como nódulos microscópicos no tecido periuretral da próstata no final da 

segunda década de vida. Com o avanço da idade e a presença de androgênios, este 

tecido hiperplásico, histologicamente identificável, progride para um estado 

macroscópico, que é uma próstata sensivelmente aumentada. Esse aumento é o 

que provoca obstrução significativa da saída da bexiga em muitos homens, 

necessitando de intervenção terapêutica. Atualmente, a prostatectomia (PTR) é o 

tratamento padrão, com resultados bem sucedidos em longo prazo (OESTERLING, 

1992). 

Câncer é um conjunto de doenças caracterizado pelo progressivo 

acúmulo de mutações no genoma de uma célula, levando a alterações na expressão 

ou função de genes-chave para manutenção da homeostasia celular. Um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença é a idade, quando 

ocorre um aumento na probabilidade de mutações acumularem-se no material 

genético do indivíduo, devido à exposição prolongada a fatores mutagênicos 

(BELTRÃO-BRAGA et al., 2006). 

O câncer de próstata é uma das malignidades mais frequentes nos 

homens, ocorrendo predominantemente em idosos, sendo a segunda causa de 
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morte nesses indivíduos (LIMA et al., 2002), e surge quando as células do órgão 

passam a dividir e multiplicar-se desordenadamente, levando à formação de um 

tumor (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2009). Ocupa o quarto lugar de 

incidência entre os homens e o sétimo como causa de morte, contribuindo para 400 

mil casos novos no mundo em 1996 (GARÓFOLO et al., 2004). As taxas mais 

elevadas foram encontradas na Europa, América do Norte e Austrália, incidência 

seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em 

desenvolvimento (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2013).  

Dados epidemiológicos mostram que, no Brasil, foram registrados 49.530 

novos casos em 2008, consolidando a doença como o segundo tipo mais comum 

entre os homens (superado apenas pelo câncer de pele não-melanoma). Em valores 

absolutos, representa cerca de 10% do total de cânceres. A estimativa de novos 

casos chegou a 60.180 no ano passado e foram registradas 12.778 mortes em 2010 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2009; 2013). 

A referida afecção apresenta história muito variável, desde uma doença 

não invasiva a rapidamente metastática na qual o tratamento pode ser cirúrgico ou 

radiotérapico (LIMA et al., 2002; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2009). A 

grande maioria cresce de forma lenta, levando aproximadamente 15 anos para 

atingir 1cm³, de forma que pode ser assintomático durante a vida (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 2013). 

 

1.2 Prostatectomia 

A cirurgia radical é considerada padrão-ouro para tratamento de câncer 

da próstata localizado. Aproximadamente 85% dos pacientes submetidos à 

prostatectomia radical (PTR) não apresentam evidência de doença após cinco anos 

e 2/3, após 10 anos. Os fatores determinantes do sucesso pós-PTR são: ausência 

de margens cirúrgicas comprometidas, de infiltração das vesículas seminais ou 

infiltração linfonodal e nível sérico de prova do antígeno prostático (PSA – Prostatic 

Specific Antigen), indetectável após três meses da cirurgia. O tratamento cirúrgico 

apresenta algumas complicações como: estreitamento do canal da urina, linfocele, 

incontinência e/ou infecção urinária, disfunção erétil, abaulamento no local das 
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incisões, estenose de uretra ou colovesical, lesão de reto, entre outras (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2009). 

A prostatectomia é indicada em situações em que há um aumento do 

tamanho da próstata (como na HPB e no câncer de próstata), e realizada em casos 

de micção aos pingos, impossibilidade de esvaziar completamente a bexiga durante 

o ato de urinar (retenção urinária), micções intermináveis ou dificuldade em começar 

a urinar, presença de cálculos retidos na bexiga por aumento da próstata e 

hidronefrose (CAVALCANTI et al., 2006). Pode ser realizada por via laparoscópica 

(cirurgia minimamente invasiva com pequenas incisões) ou de forma aberta 

(prostatectomia radical aberta), na qual a próstata é retirada por via convencional, 

perineal ou transvesical (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2013). 

A taxa de mortalidade por prostatectomia radical independe do acesso 

utilizado e é menor que 0,1%. Esta situação extrema normalmente está associada a 

complicações clínicas importantes, em pacientes com graves doenças pré-

operatórias associadas (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2013). 

As cirurgias frequentemente causam complicações pós-operatórias 

devido à disfunção da homeostase do hospedeiro, mecanismos de defesa e 

resposta inflamatória, levando ao aumento das complicações pós-operatórias, 

incidência de infecções, piora na cicatrização da ferida cirúrgica e permanência 

hospitalar prolongada. Embora vários fatores influenciem a recuperação do paciente, 

tais como dietas imunomoduladoras, técnicas de assepsia e habilidade cirúrgica, o 

suporte nutricional é uma estratégia potencialmente benéfica para reduzir infecções 

e melhorar a morbidade (ZHENG et al., 2007). Estudos prévios indicam que o estado 

nutricional pré-operatório é um importante fator preditivo de complicações pós-

operatórias, uma vez que este afeta de forma considerável a imunidade e a resposta 

inflamatória (NAKAMURA et al., 2005; XU et al., 2006). 

 

1.3 Resposta Inflamatória ao Trauma Cirúrgico 

Condições de traumatismo produzem resposta caracterizada por aumento 

do metabolismo, do débito cardíaco, da gliconeogênese e elevação do catabolismo 

muscular, resultando em balanço nitrogenado negativo (QUIRINO, CORREIA, 2013). 
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Pacientes cirúrgicos podem estar em risco de imunidade comprometida, resultando 

em diminuição da resistência à infecção (CALDER, 2003).  

A inflamação é parte normal da resposta imediata do corpo à infecção ou 

injúria. É caracterizada por rubor, inchaço, dor e calor, ocorrendo como resultado do 

aumento do fluxo sanguíneo, da permeabilidade através dos capilares sanguíneos, o 

que permite que moléculas (por exemplo, complemento, anticorpos e citocinas), 

deixem a corrente sanguínea e atravessem a parede endotelial; e movimento 

aumentado de leucócitos da corrente sanguínea para o tecido circundante. A 

inflamação funciona para iniciar o processo de eliminação de patógenos invasores e 

toxinas e para reparar o dano tecidual (CALDER, 2006).  

Nos processos de lesão, a inflamação é uma resposta adaptativa dos 

organismos vivos à agressão sofrida. Essa resposta padrão é comum a vários tipos 

de tecidos, iniciada por mediadores, em destaque as prostaglandinas. Essas 

causam uma maior permeabilidade capilar e também têm o poder de realizar a 

quimiotaxia, atraindo células como macrófagos, especializadas na fagocitose de 

restos celulares resultantes do processo inflamatório (CARVALHO et al., 2003). 

Dentre os componentes moleculares de inflamação os principais 

envolvidos são: citocinas pró-inflamatórias (fator de necrose tumoral – TNF-α) e as 

interleucinas (IL-1, IL-6, IL-8), anti-inflamatórias (IL-4, IL-10, IL-13); quimiocinas 

(citocinas com capacidade quimioatrativas); proteínas de fase aguda (PFA); lipídeos 

bioativos, tais como eicosanóides, produzidos nas vias metabólicas do ácido 

araquidônico, incluindo produtos da via cicloxigenase (prostaglandinas – PGE e 

tromboxanos – TX) e da via lipooxigenase (leucotrienos – LT e lipoxinas) (AZEVEDO 

et al., 2002).  

A produção de quantidades adequadas de citocinas é benéfica para a 

resposta à infecção, mas quantidades inapropriadas ou superprodução pode ser 

perigosa e essas citocinas, especialmente TNF-α, estão implicadas nas causas de 

algumas das respostas danosas que ocorrem em condições inflamatórias 

(SIMOPOULOS, 2002).    

O fator de necrose tumoral (TNF-α) é sintetizado principalmente por 

macrófagos, e sua principal atividade biológica é uma acentuada citólise e citoestase 

em diferentes linhagens neoplásicas, tendo ação antitumoral importantíssima. É o 
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principal mediador na caquexia do câncer. Em animais de laboratório, injeções de 

TNF-α, na ausência de bacteremia, levam a quadro semelhante ao choque séptico, 

sugerindo ação deletéria quando em quantidades excessivas. Causa também 

alterações endoteliais, principalmente perda da função de diminuição da coagulação, 

atividade quimiotática e estímulo ao metabolismo oxidativo de fagócitos (NAOUM, 

2009). 

A interleucina 1 (IL-1) é produzida principalmente por monócitos e 

macrófagos, e sua principal atividade é mediar a inflamação, estimulando células 

CD4+ a  produzirem e secretarem receptores para a interleucina 2 (IL–2), atuando 

na proliferação e ativação dos linfócitos B, neutrófilos, monócitos/macrófagos bem 

com aumentando as atividades quimiotáticas e fagocitárias. Também estimula 

hepatócitos a produzirem proteínas de fase aguda de inflamação. Ainda, no caso 

específico da IL-1β, que atua no hipotálamo, exerce a função de pirógeno endógeno 

(VARELLA, FORTE, 2001; NAOUM, 2009). Além disso, a Circulação Extra Corpórea 

eleva os níveis de IL-1β após 24h do procedimento (MOURA, POMERANTZEFF, 

2001). 

A interleucina 6 (IL-6) ocupa papel central na resposta inflamatória, e 

pode ser produzida por vários tipos celulares, sendo as células B, T e monócitos as 

principais fontes. É uma citocina pleiotrópica, ou seja, com vários efeitos, com 

potente atividade antiviral, que influencia respostas imunes antígeno-específicas e 

reações inflamatórias, com grande atuação na fase aguda de uma infecção 

(VARELLA, FORTE, 2001; NAOUM, 2009). Depois de cirurgias, a concentração de 

IL-6 no soro eleva-se dentro de 2 a 4 horas após a incisão. Possui pico entre 4 e 48 

horas após o início do trauma, ativando a IL-10. (MOURA, POMERANTZEFF, 2001). 

Uma outra interleucina de interesse é a IL-8, produzida principalmente por 

monócitos/macrófagos, e sua principal ação é o grande estímulo migratório para as 

células do sistema imune, especialmente neutrófilos, basófilos e linfócitos T. Além 

disso, promove a angiogênese até o foco infeccioso, antagonizando a produção de 

IgE, mas não afeta a produção das demais imunoglobulinas (VARELLA, FORTE, 

2001; NAOUM, 2009).  A interleucina 10 (IL-10) é produzida principalmente por 

células CD8+ ativada, sendo também uma citocina anti-inflamatória que regula a 
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resposta imune, inibindo a síntese de outras citocinas (TNF, IL-1, IL-6 e IL-

8) (VARELLA, FORTE, 2001; NAOUM, 2009). 

O traumatismo cirúrgico desencadeia a produção das citocinas pró-

inflamatórias, que se for exagerada, pode levar à Síndrome da Resposta Inflamatória 

Sistêmica (SIRS) e à falência de vários órgãos em indivíduos mais susceptíveis. Na 

tentativa de evitar a SIRS, o organismo lança mão de uma resposta compensatória, 

com produção de citocinas anti-inflamatórias (Síndrome da Resposta Compensatória 

Aguda – CARS). Embora essa resposta seja desejada, se também for exagerada, 

pode levar à síndrome da resposta compensatória aguda e paralisia imunológica, 

aumentando a susceptibilidade a infecções (TORRINHAS, RODRIGUES, 

WAITZBERG, 2013). 

 

1.4 Pré-condicionamento 

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 ser 

antes do evento traumático, ou seja, no período pré-operatório. Vários ensaios 

mostraram efeito benéfico da suplementação de substâncias como arginina, ácidos 

graxos essenciais e ácidos nucléicos em período de 5 a 7 dias antes da cirurgia, 

provocando 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, ja se tenha elevação de seus 

níveis teciduais e plasmáticos (TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). O 
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suporte nutricional especializado pode ser considerado uma forma de profilaxia 

contra a morbidade pós-operatória (WAITZBERG et al.,2006).  

Um outro grupo de mediadores de interesse são as proteínas de choque 

térmico (HSP – Heat Shock Proteins) que são proteínas classificadas de acordo com 

o seu peso molecular, as quais podem ser induzidas por choque térmico e outras 

formas de estresse fisiopatológico, tais como radiação e exposição à droga 

citotóxica. Essas constituem um importante mecanismo de resposta, e recentemente 

tem sido associadas a outros estresses. O funcionamento das HSP ainda não está 

claramente compreendido, mas os resultados de vários trabalhos sugerem que elas 

protegem as células estressadas (KIANG E TSOKOS, 1998). 

Observações experimentais prévias mostraram que o pré-tratamento com 

o ômega 3 induziu o aumento dos níveis das HSP no cérebro protegendo contra o 

infarto cerebral, sugerindo um fenômeno pré-condicionante (MCGUINNESS, 2006). 

O aumento da expressão das HSP é bem reconhecido como sendo responsável por 

proteção de danos em proteínas e restauração de sua função, prevenindo injúria e 

morte celular. A indução de HSP é utilizada como um marcador de pré-

condicionamento. Ainda, o aumento da expressão destas proteínas em modelos 

experimentais de sepse, choque e doença crítica reduz a injúria ao órgão, atenua a 

resposta pró-inflamatória e melhora a sobrevida (ZIEGLER, et al., 2005). 

 

1.5 Nutracêutico 

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 proporcinar 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 
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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.  

 

1.6 Ácidos Graxos Insaturados 

 

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 de 

carbônicas (saturados, sem duplas ligações; monoinsaturados, com uma dupla 

ligação; ou poliinsaturados, com mais de uma dupla ligação) (DAHELE, FEARON, 

2006; TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). 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 2 e Quadro 1). 

Quadro 1.Benefícios Nutricionais e Terapêuticos dos ômega 3.  

Especialidade Médica Redução do risco ou impacto 

Cardiologia Morte súbita, isquemia, infarto cerebral, regulação lipídica 

Cirurgia Melhora a recuperação no pós-operatório 

Reumatologia Artrite Reumatóide, osteoartrite, osteoporose 

Psiquiatria Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia 

Oftalmologia Glaucoma, degeneração macular associada à idade 

Oncologia Câncer de mama, colorretal, de endométrio, leucemia, 
melanoma, de ovário, de pâncreas, de próstata, renal. Aumenta 
a eficácia de citostáticos e inibe caquexia associada ao tumor  
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Neurologia Mal de Alzheimer, esclerose múltipla, demência 

Doenças Infecciosas Asma, hepatite, nefropatias 

Gastroenterologia Doença Inflamatória Intestinal (doença de Crohn e colite) 

Urologia Prostatite, hiperplasia prostática benigna 

Adaptado de Rueda et al. (2011). 

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 ω-6) é o precursor dos ácidos graxos 

essenciais (AGEs) ω-6 e o ácido alfa-linolênico (ALA, 18:3 ω-3), o precursor dos 

AGEs ω-3, os quais são metabolizados em diferentes compostos, sendo os mais 

importantes: os PUFAs (poliunsaturated fatty acids) ω-6 di-homogamalinoléico 

(DGLA) e ácido araquidônico (AA), e os PUFAs ω-3 eicosapentaenóico (EPA) e 

docosahexaenóico (DHA), sendo o último sintetizado a partir do anterior 

(NAKAMURA et al., 2005; DAHELE, FEARON, 2006). 
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Figura 2. Estrutura dos ácidos graxos ω3 e ω6. Adaptado de PERINI et al. (2010). 

 

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. (DAHELE, FEARON, 2006). 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 3). 
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Figura 3. Biossíntese dos ácidos graxos poliinsaturados. Adaptado de 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, alopecia, trombocitopenia e distúrbios na 

cicatrização (TORRINHAS, RODRIGUES, WAITZBERG, 2013). 

 

1.7 Função Imunomoduladora dos Ácidos Graxos 

A primeira evidência do importante papel da ingestão diária de AGPI ω3 

na inflamação foi feita a partir da observação epidemiológica da baixa incidência de 

desordens autoimunes e inflamatórias, tais como psoríase, asma e diabetes tipo-1, 

bem como a completa ausência de esclerose múltipla, numa população de esquimós 

na Groelândia, comparada com grupos de mesma idade e gênero vivendo na 

Dinamarca (SIMOPOULOS, 2002). 

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, 
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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 encontraram–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). 

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 



31 
 

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 ômega-3 (ω3), dentre outras substâncias lipofílicas como os esteróides 

(vitaminas A e D) e fármacos, é um agonista do PPAR (peroxissome proliferator 

activating 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 

inclui aumento da proliferação peroxissomal, aumento da oxidação de ácidos graxos 



32 
 

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 

propostas:  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 extra-virgem, canola, açafrão e amendoim). No óleo de oliva 

predomina o ácido oléico (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 
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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). O 

uso de formulações de Nutrição Parenteral Total (NPT) ricas em lípidios na forma 

monoinsaturada, comparado ao uso de polinsaturados no pós-operatório de câncer 

evidenciou menor resposta inflamatória e menor produção de radicais livres, com 

fórmula rica em monoinsaturados (WAITZBERG, BORGES, 2006). (Quadro 2). 

 

 

 

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

continham proporções similares de PUFAs ω-6 e ω-3. Já as dietas ocidentais atuais 

tem 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 (DAHELE, FEARON, 2006; RUEDA et al., 2011; 

BARRET et al., 2012).  

Em uma dieta Norte-Americana consome-se 89% dos ácidos graxos 

poiinsaturados como ácido linoléico (ω6), enquanto 9% é ácido alfa-linolênico (ω3) 

(GARÓFALLO, PETRILLI, 2006). 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, além disso possivelmente a depressão tem sido atribuída à este 

desbalanço (RUEDA et al., 2011; BARRET et al., 2012).  

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

associada à decréscimo de 70% da mortalidade. Tashiro et al. (1998) propôs 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 

Quadro 2. Efeitos dos Ácidos Graxos Insaturados de Cadeia Longa na produção de 
citocinas. Adaptado de Alexander (1998). 

   Ω3 Ω6 Ω9     

IL-1 ↓ ↑ _   

IL-6 ↓ _ _   

IL-8 ↓ _ _   

IL-10 ↑ _ _   

TNF – α ↓ ↑ ↓     
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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. Esses ácidos graxos, nos óleos vegetais, 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).  

 

1.8 Modulação Imunológica e Metabólica com Terapia Nutricional no Paciente 

Cirúrgico 

Durante muito tempo, os nutrientes foram vistos apenas como fontes de 

energia responsáveis pela homeostase celular. Atualmente, a terapia nutricional 

pode, além de fornecer energia e substratos, influir de forma farmacológica nas 

funções orgânicas prejudicadas pelo estado patológico do paciente, particularmente 

se há imunossupressão ou hiperinflamação presente. A resposta metabólica ao 

estresse é bem reconhecida e leva a um estado cardiovascular hiperdinâmico, 

resistência periférica à insulina, hiperglicemia, catabolismo protéico acentuado, 

pouca resistência ao jejum e aumento do estresse oxidativo (MARTINDALE, 

McCLAVE, McCARTHY, 2013). 

Atualmente muitos estudos vêm utilizando nutrientes como ácidos graxos 

essenciais, aminoácidos, substâncias antioxidantes, dentre outros, em doses 

maiores que as necessárias para indivíduos sadios, levando a um menor número de 

infecções, menor tempo de permanência hospitalar e melhora dos resultados de 

morbidade em pacientes com cirurgia eletiva (SENKAL et al., 1999; TEPASKE et al., 

2001; BRAGA et al., 2002; GIANOTTI et al., 2002; WAITZBERG et al., 2006). Os 

consensos da American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (Aspen) e da 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Espen) descrevem as bases 

do uso racional de imunonutrientes e concluem que a utilização da imunonutrição 
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para modular as funções metabólicas e imunológicas apresentam grau A de 

recomendação (MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013).  

Vários ensaios clínicos e experimentais citados por BRAGA et al. (1998) 

mostraram efeitos benéficos da nutrição enteral precoce em condições críticas, 

quando comparados à nutrição parenteral ou enteral tardia (LIN et al., 1996; 

GIANOTTI et al., 1994; KUDSK et al., 1992, MOORE et al., 1992). Resultados 

promissores foram obtidos adicionando os nutrientes específicos supracitados à 

formulas enterais e parenterais padrões. 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 induzida por 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 respota imune 

(BRAGA et al., 1998). 

Desde os anos 90, a nutrição padrão vem sendo modificada pela adição 

de imunonutrientes em ensaios clínicos, utilizando principalmente arginina, leucina, 

ω3, glutamina e ácido ribonucléico (RNA). Como resultado desses ensaios, obteve-

se aumento da função imune em experimentos in vitro e animais (ZHENG et al., 

2007). As funções dos PUFA ω3 já foram bem elucidadas anteriormente.  

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

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

(sepse, trauma, entre outras) passa a ser condicionalmente essencial, 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. A L-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 
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isquemia-reperfusão (XU et al., 2006; WAITZBERG et al., 2006; ZHENG et al., 2007; 

MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013).  

De todos os imunonutrientes, a arginina é o mais controverso. O conceito 

de que a suplementação desse nutriente em pacientes críticos pode ser prejudicial 

advém do fato de tais pacientes muitas vezes encontrarem-se hemodinamicamente 

instáveis, com aumento da atividade da iNOS (óxido nítrico sintase induzível). Assim, 

a reposição exógena poderia aumentar a produção de óxido nítrico causando 

vasodilatação, piorando a hipotensão e disfunção de órgãos (MARTINDALE, 

McCLAVE, McCARTHY, 2013). 

Ainda assim, a suplementação de arginina é segura em pacientes desde 

que hemodinamicamente estáveis e que tolerando bem a dieta. Pacientes cirúrgicos 

que recebem arginina no pré-operatório apresentam menores taxas de complicações 

infecciosas no pós-operatório. Esse resultado positivo é conseguido principalmente 

com fórmulas que a administrem de forma associada com AGE (alguns autores 

demonstram que a 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 já foram conduzidos utilizando 

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

maioria traz resultados positivos (MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013).  

De forma geral, a suplementação perioperatória com dietas enterais 

imunomoduladoras foi relacionada ao aumento dos linfócitos totais e linfócitos T, e 

ao decréscimo dos níveis circulantes de IL-6 e TNF- α após a cirurgia (NAKAMURA 

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

segura e eficiente para reduzir infecções pós-operatórias,  tempo de permanência 
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hospitalar diminuir a necessidade de antibioticoterapia, aumentando a imunidade 

celular e humoral quando comparada à nutrição padrão sem imunonutrientes 

(MARTINDALE, McCLAVE, McCARTHY, 2013). Graças às 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). 

Diante dos possíveis efeitos benéficos supracitados, e considerando a 

alta incidência  de HPB e câncer de próstata, percebe-se que a suplementação com 

arginina e ácidos graxos ω3 pode ter um papel importante em pacientes submetidos 

à prostatectomia radical (PTR), reduzindo o estresse metabólico em resposta ao 

trauma cirúrgico, modulando a resposta inflamatória e possibilitando um pós-

operatório com menor risco de complicações.  
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2 OBJETIVO 

 

Verificar se o suplemento nutricional oral utilizando 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 

mediadores inflamatórios no trauma cirúrgico, numa amostra de pacientes 

submetidos à prostatectomia radical (PTR).  
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3 MÉTODO  

 

3.1. Casuística  

 

No período compreendido entre fevereiro de 2012 a março de 2013, foi 

selecionado e acompanhado um grupo de 30 pacientes adultos com indicação de 

prostatectomia, sendo por diagnóstico de HPB (24 indivíduos) ou câncer de próstata 

(6 indivíduos). Estes receberam suplemento nutricional oral (SNO) e foram alocados 

por randomização (CICONELLI, 2003), sendo o procedimento realizado no Hospital 

Geral Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza/ CE. Dessa amostra, foram 

excluídos 4 pacientes (um por problema cardíaco descoberto no centro cirúrgico 

(CC), outro por desistência da cirurgia, e os demais por alta antecipada para o 1° 

pós-operatório). Portanto, apenas 26 pacientes completaram o estudo (22 com HPB 

e 4 com CA de próstata). Figura 4. 

 

          30 pacientes 

         Alta antecipada para 1º PO       Desistência da Cirurgia 

         Alta antecipada para 1º PO         Problema Cardíaco descoberto no CC 

    

          26 pacientes 

 Figura 4: Fluxogramas dos pacientes no início e ao final do estudo 

 

Os pacientes foram distribuídos de forma aleatória, utilizando-se para este fim 

uma tabela de randomização, dividida em três grupos: Grupo I (G1) – Controle: 

bebida láctea desnatada (0% de gordura) Grupo II (G2) – Arginina: suplemento 

hiperlipídico com relação ω6:ω3 de 8:1 e 10g de arginina, Grupo III (G3) – Arginina e 

Óleos: suplemento hiperlipídico com relação ω9:ω6 de 3,2:1, ω6:ω3 de 1,4:1 e 10g 

de arginina. 
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3.2. Desenho de Estudo 

 

Trata-se de um estudo clínico randomizado, duplo-cego e emparelhado, com 

objetivo de identificar se existiu algum efeito pré-condicionante nutracêutico em um 

suplemento contendo arginina (10g/dia) e ácidos graxos ω3 (EPA, ALA e DHA – 

4g/dia) sobre os mediadores inflamatórios no trauma cirúrgico. O Suplemento 

Nutricional Oral (SNO) foi administrado em duas doses de 200ml ao dia, durante o 

período pré-operatório (5 dias), em pacientes a serem submetidos à prostatectomia 

radical (PTR) no Hospital Geral Waldemar Alcântara, em Fortaleza – CE. As 

cirurgias foram realizadas de maneira ‘’aberta’’, com anestesia peridural e em 

seguida geral. O suplemento foi fornecido pela Nutrimed Industrial LTDA, sem 

representar custos para o pesquisador ou hospitais. A mesma empresa foi 

responsável pelo caráter duplo-cego do estudo. As embalagens do suplemento eram 

idênticas, diferindo apenas o número de série controlado pela engenheira de 

alimentos responsável pela formulação do produto, a única capaz de identificar qual 

tipo de suplemento, que só foi revelado depois das análises laboratoriais. 

As avaliações laboratoriais foram realizadas em três momentos: no pré-

cirúrgico (PRE) antes da administração do SNO (5 dias antes da cirurgia), antes da 

indução anestésica, no dia seguinte ao fim da suplementação (IND) e no 2º pós-

operatório (POS). Foram preenchidas fichas de identificação para cada paciente 

incluído, onde foram coletados dados sócio-econômicos e de identificação geral. 

Segundo Martindale, McClave e McCarthy (2013), o momento mais indicado para se 

iniciar a suplementação parece ser antes do evento traumático. O período de 5 dias 

foi atribuído por acreditar-se que é tempo suficiente para permitir que a 

imunonutrição funcione completamente (XU et al., 2006), sendo o padrão de 5 a 7 

dias de terapia nutricional pré-operatória seguido na maior parte dos estudos, 

provocando diminuição de 30% a 50% nas taxas de complicações (WAITZBERG et 

al., 2006).  
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3. 2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Inclusão 

 Indicação de prostatectomia (PTR) com antecedência de pelo menos 1 

semana; 

 Estar hemodinamicamente estável e com contagem de plaquetas dentro da 

faixa de normalidade (150.000 a 450.000 plaquetas/mm³); 

 Ser maior de 18 anos;  

 Concordar em participar da pesquisa.   

 

Exclusão 

 Pacientes com choque séptico; 

 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; 

 Pancreatite; 

 Índice de Massa Corpórea - IMC <18,5 e IMC > 30kg/m2   

Os critérios de inclusão e exclusão foram observados também no decorrer da 

pesquisa. Os pacientes eram reavaliados continuamente, considerando sua 

evolução clínica, com a finalidade de observar qualquer modificação ocorrida. Se o 

paciente apresentasse alguma ocorrência, tal como instabilidade hemodinâmica, 

seria excluído do estudo, conforme os critérios previamente estabelecidos.  Não 

houve nenhuma alteração no grupo dos 26 pacientes estudados. A média de idade 

foi de 64,25 anos ( variando de 48 a 80 anos). 
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3. 2.2. Suplemento Nutricional Oral 

A suplementação foi feita como mostrado a seguir: 

Grupo I (G1): controle – bebida láctea desnatada (0% de gordura), 

hipercalórica com 54% de proteína (70% proteína de soro do leite hidrolisada – 

Hydrolyzed Whey Protein – HWP e 30% de proteína isolada de soja), e 46% de 

Carboidrato (maltodextrina: 76,5g em 400ml).  

Grupo II (G2): Grupo Arginina – suplemento hipercalórico e hiperlipídico com 

relação ω6:ω3 de 8:1 (relação neutra, sem propriedades anti-inflamatórias ou 

antioxidantes), sendo 40% de lipídeos (36g de óleo de soja e óleo de milho), 25% de 

proteína (55,6% proteína de soro do leite hidrolisada – Hydrolyzed Whey Protein – 

HWP, 23,8% de proteína isolada de soja e 20,6% de L - arginina - 10g por 400ml), e 

35% de Carboidrato (maltodextrina: 60g em 400ml). 

Grupo III (G3): Grupo Arginina + Óleos - Suplemento hipercalórico e 

hiperlipídico com ômega 3 - 40% de lipídeos (óleo de girassol de alto teor oléico, 

canola, peixe e triglicerídeos de cadeia média – TCM, sendo 36g de lipídeos no total 

e 4g de ω3 na forma de ALA, EPA e DHA, com relação ω9:ω6 de 3,2:1 (ação 

antioxidante) e ω6:ω3 de 1,4:1 (ação anti-inflamatória), 25% de proteína (55,6% 

proteína de soro do leite hidrolisada – Hydrolyzed Whey Protein – HWP, 23,8% de 

proteína isolada de soja e 20,6% L - arginina - 10g por 400ml), e 35% de Carboidrato 

(maltodextrina: 60g em 400ml).  

O Grupo Arginina (G1) e o Grupo Arginina + Óleos (G2) eram isocalóricos e 

isoprotéicos (Densidade Calórica = 2,0 calorias/ml), enquanto o controle tinha 

densidade calórica mais baixa (1,5 calorias/ml). A alimentação por via oral não foi 

controlada, ficando a critério de cada paciente. 
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3.2.3. Coleta de Dados 

 Foi feito um contato prévio com os cirurgiões responsáveis pelos 

procedimentos. A partir de então os candidatos à cirurgia foram avaliados quanto 

aos critérios de inclusão. Os pacientes aptos a participar da pesquisa foram 

esclarecidos a respeito desta, por meio de contato pessoal do pesquisador com o 

mesmo, nos referidos hospitais, quando se explicou o objetivo, riscos e benefícios 

do estudo. Quando autorizado, coletou-se a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (APÊNDICE 1). A partir daí, marcava-se a data da primeira coleta 

sanguínea para 5 dias antes da cirurgia. O paciente então comparecia ao hospital no 

dia previsto, em jejum (12 horas) e realizava a coleta, momento a partir do qual se 

iniciou também a administração do SNO (duas doses de 200 ml ao dia). O mesmo 

retornava nos quatro dias seguintes para receber o SNO, sempre na presença do 

pesquisador, de forma que fosse assegurada a ingestão diária das duas doses do 

suplemento. 

Para análise dos parâmetros avaliados foi retirada uma amostra sangüínea de 

4ml em três momentos distintos: no pré-cirúrgico (5 dias antes do procedimento, 

antes de iniciar a suplementação), na indução anestésica e no 2° pós-operatório 

(pois era o dia da alta hospitalar), no total de 12ml no decorrer de aproximadamente 

7 dias, para dosagem dos parâmetros inflamatórios (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e TNF-α) 

e de pré-condicionamento (HSP 27). 

 

3.2.4. Seqüência dos Procedimentos 

 

Exames Laboratoriais 

 

Coleta de Sangue 

 

 Os procedimentos de coleta de sangue foram realizados por auxiliares de 

laboratório próprios dos hospitais, devidamente habilitados e treinados para este fim, 

sob a supervisão do investigador. Tanto as coletas realizadas pelo técnico quanto as 

análises laboratoriais foram custeadas pelo próprio pesquisador, e realizadas em 

laboratório particular habilitado (selecionado conforme características de cada 
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exame, sob indicação do orientador, durante o andamento do projeto, mantendo a 

escolha do laboratório até o término do estudo, salvo motivo de força maior). Para 

cada momento (pré – operatório (PRE), indução anestésica (IND) e 2° PO (POS)) foi 

coletado 1 tubo vacutainer com anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) de 4ml para o plasma. Todos os analitos tiveram sua dosagem plasmática. 

 

 

 

Análise dos Parâmetros: 

Inflamatórios: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α. 

Pré – Condicionamento: HSP 27. 

 

Dosagem de Citocinas e HSP 27 

- Foi coletado sangue total em tubos de 4ml com EDTA (BD Vacutainer K2 EDTA); 

- Agitou-se ligeiramente o tubo para misturar/homogeneizar; 

- Foi centrifugado (centrífuga Excelsa II Modelo 206 BL) por 10 minutos para 

separar o plasma; 

- Separou-se o plasma obtido com pipetas de Pasteur em criotubos de 5ml; 

- Armazenou-se imediatamente em Nitrogênio Líquido (temperatura de -80°C). 

 

Método de Análise Citocinas 

 Dosagem de Citocinas /Luminex®  xMAP. 

 

 A dosagem de citocinas foi realizada no Laboratório de Biologia Molecular e 

Genômica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (URFN), através do 

método Luminex® (Milliplex map Kit – High Sensitivity Human Cytokine Magnetic 

Bead Kit, Millipore). O princípio da técnica se baseia na tecnologia Luminex®, uma 

das mais respeitadas tecnologias multiplex, capaz de executar uma variedade de 
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bioensaios, incluindo imunoensaios sobre a superfície de esferas magnéticas 

codificadas por fluorescência, as microesferas Magplex-C. 

 Luminex® usa técnicas próprias para codificar por coloração as microesferas 

com dois corantes fluorescentes. Através de precisas concentrações desses 

corantes, 100 conjuntos distintos de esferas coradas podem ser criados, cada um 

dos quais revestido com um anticorpo de captura específico. Depois de ser 

capturado pela microesfera, o analito da amostra teste, é introduzido um anticorpo 

de detecção biotinilado. 

 A mistura da reação então é incubada com Estreptavidina-Ficoeritrina 

(Streptavidin – Phycoerythrin), para completar a reação na superfície de cada 

microesfera. 

 As microesferas são passadas rapidamente através de um laser, que excita 

os corantes internos que marcam o conjunto de microesferas. Um segundo laser 

excita a ficoeritrina, o corante fluorescente. Por fim, processadores de sinais digitais 

de alta velocidade identificam cada microesfera e quantificam o resultado do 

bioensaio, baseado em sinais fluorescentes. 

 O procedimento do imunoensaio foi realizado de acordo com as instruções do 

fabricante, descritas a seguir: 

1. Em cada poço da placa adicionou-se 200 μL de Tampão de Lavagem (Wash 

Buffer). Foi vedado e misturado em agitador de placa durante 10 minutos em 

temperatura ambiente (20-25°C); 

2. Decantou-se o Tampão de Lavagem e removeu-se a quantidade residual de 

todos os poços invertendo a placa e batendo suavemente em toalha 

absorvente;  

3. Colocou-se o Frasco de Mistura (Mixed Bottle) em um vórtice para agitar e 

adicionou-se 25 μL de Microesferas Misturadas (Mixed Beads) em cada poço. 

(Nota: Durante a adição das microesferas, agitou-se em vórtice o frasco das 

Microesferas intermitentemente para evitar sedimentação); 

4. Removeu-se gentilmente o conteúdo dos poços e lavou-se a placa duas 

vezes, deixando-a repousar sobre suporte magnético durante 1 minuto para 
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permitir a sedimentação completa das microesferas magnéticas. Removeu-se 

o conteúdo dos poços por aspiração. Lavou-se a placa com 200 μL de 

Tampão de Lavagem em cada poço, deixando novamente as microesferas 

em repouso por 1 minuto e removendo o Tampão de Lavagem por aspiração 

após cada lavagem; 

5. Adicionou-se 50 μL de cada Padrão (Standart) ou Controle (Background) nos 

poços destinados; 

6. Adicionou-se 50 μL de Tampão de Ensaio (Assay Buffer) no poço padrão 

0pg/ml e poços do ensaio; 

7. Adicionou-se 50 μL da solução matriz apropriada ao poço de experimento, 

padrão e controles (Standart e Background); 

8. Adicionou-se 50 μL da Amostra de plasma nos poços apropriados; 

9. Vedou-se a placa com um selador adesivo, envolveu-se a placa em papel 

alumínio e deixou-se incubar em agitador de placa durante a noite (de um dia 

para outro) a 4°C; 

10. Removeu-se gentilmente o conteúdo dos poços e lavou-se a placa duas 

vezes (seguindo as instruções do passo 4); 

11. Adicionou-se 50 μL de Anticorpos de Detecção em cada poço (Nota: permitiu-

se que os Anticorpos de Detecção ficassem em temperatura ambiente antes 

de adicioná-los); 

12. A placa foi vedada, coberta com papel alumínio e incubada em agitador de 

placa por 1 hora em temperatura ambiente; 

13. Adicionou-se 50 μL de Estreptavidina-Ficoeritrina em cada poço contendo os 

50 μL de Anticorpos de Detecção; 

14. Vedou-se, cobriu-se com papel alumínio e deixou-se incubar em agitador de 

placa por 30 minutos em temperatura ambiente; 

15. Removeu-se gentilmente o conteúdo dos poços e lavou-se a placa duas 

vezes, novamente seguindo as instruções do passo 4; 
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16. Adicionou-se 150 μL do fluido do invólucro (Sheat Fluid) em cada poço. As 

microesferas foram novamente suspensas em agitador de placa por 5 

minutos; 

17. A placa foi executada em Luminex 200, HTS FLEXMAP 3D ou MAGPIX® com 

o software xPONENT (Na UFRN, o aparelho era modelo Bioplex 200 e 

software Bioplex 4.1); 

18. Os dados de Intensidade Fluorescente Média (MFI) foram salvos e analisados 

usando uma equação logística de cinco parâmetros ou método de ajuste de 

curva para calcular a concentração de citocina nas amostras.  

 

 

Método de Análise HSP-27 

 Dosagem de HSP-27 /Luminex®  xMAP 

 A dosagem de Proteínas de Choque Térmico (HSP – 27) também foi 

realizada no Laboratório de Biologia Molecular e Genômica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (URFN), através do método Luminex® (Milliplex map Kit – 

5-Plex Heat Shock Protein Magnetic Bead Kit, Millipore). O princípio da técnica é o 

mesmo utilizado para as citocinas. 

 O procedimento do imunoensaio foi realizado de acordo com as instruções do 

fabricante, descritas a seguir: 

1. Diluiu-se o plasma com Tampão de Ensaio 1 (Assay buffer 1) na 

proporção de 1:1. Em cada poço da placa adicionou-se 50 μL de Tampão 

de Ensaio (Assay Buffer). Foi vedado e misturado em agitador de placa 

durante 10 minutos em temperatura ambiente (20-25°C); 

2. Decantou-se o Tampão de Ensaio e removeu-se a quantidade residual de 

todos os poços invertendo a placa e batendo suavemente em toalha 

absorvente;  

3. A suspensão de microesferas (bead suspension) foi agitada em vórtice por 

10 segundos e adicionou-se 25 μL da mesma em cada poço; 
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4. Adicionou-se 25 μL de Tampão de Ensaio nos poços apropriados, vedou-

se com papel alumínio e incubou-se de um dia para o outro (16 a 18h) na 

temperatura de 4º C em agitador de placa na velocidade de 600-800 rpm; 

5. Anexou-se o bloco de separação magnética à placa, e deixou-se por 60 

segundos para permitir a decantação das microesferas nos poços das 

amostras e controles; 

6. Removeu-se a placa do bloco separação magnética, e lavou-se com 100 

μL de Tampão de Ensaio, deixando-a repousar sobre suporte magnético 

durante 1 minuto para permitir a sedimentação completa das microesferas 

magnéticas. Removeu-se o conteúdo dos poços por aspiração. Lavou-se a 

placa outra vez com 100 μL de Tampão de Ensaio em cada poço, 

deixando novamente as microesferas em repouso por 1 minuto e 

removendo o Tampão de Ensaio por aspiração após cada lavagem; 

7. Adicionou-se 25 μL de Anticorpos de Detecção (detection antibodies 1X 

MILLIPEX map) em cada poço;  

8. Selou-se, cobriu-se com a tampa e incubou-se no agitador de placa 

durante 1 hora em temperatura ambiente (20 – 25º C); 

9. Anexou-se o bloco de separação magnética à placa, e deixou-se por 60 

segundos para permitir a decantação das microesferas e dos anticorpos 

de detecção; 

10. Adicionou-se 25 μL de Anticorpos de Detecção em cada poço;  

11. Adicionou-se 25 μL de Estreptavidina-Ficoeritrina em cada poço;  

12. Vedou-se, cobriu-se com papel e tampa, e deixou-se incubar em agitador 

de placa por 15 minutos em temperatura ambiente; 

13. Adicionou-se 25 μL do Tampão de Amplificação (amplification buffer 

MILLIPLEX map); 

14. Vedou-se, cobriu-se com tampa e deixou-se incubar em agitador de placa 

por 15 minutos em temperatura ambiente; 
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15. Anexou-se o bloco de separação magnética à placa, e deixou-se por 60 

segundos para permitir a decantação das microesferas e da 

Estreptavidina-Ficoeritrina/ Tampão de Amplificação;  

16.  Adicionou-se 150 μL do Tampão de Ensaio 1 (Assay buffer 1) em cada 

poço, e misturou-se em agitador de placa por 5 minutos. Analisou-se 

utilizando o sistema Luminex (Luminex 200, HTS FLEXMAP 3D ou 

MAGPIX® com o software xPONENT - na UFRN, o aparelho era modelo 

Bioplex 200 e software Bioplex 4.1). 

 

3.2.5. Questionário 

 

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). 

 

3.3 Riscos e Benefícios 

 

Vários estudos clínicos e experimentais mostraram efeitos benéficos do pré-

condicionamento nutricional em condições críticas. 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 respota imune 

(BRAGA et al, 1998).  

Acredita-se que o pré-condicionamento com suplemento hiperlipídico com alta 

relação ω9:ω6 de 3,2:1 (ação antioxidante) e baixa relação ω6:ω3 de 1,4:1 (ação 
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anti-inflamatória), 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. 

Não houve qualquer tipo de risco para os envolvidos no desenvolvimento do 

trabalho.  

 

 

3.4. Análise Estatística 

 

Os dados do estudo foram digitados no Excel for Windows, versão 2007 da 

Microsoft e analisados no software Graphpad Prism versão 5.0 para Windows. Para 

avaliar se os dados obedecem a curva de normalidade foi utilizado o teste estatístico 

Kolmogorov-Smirnov. 

Dados que obedeceram à curva de normalidade foram submetidos a testes 

paramétricos (Análise de variância – ANOVA e pós-teste de comparação múltipla de 

Tukey) e os resultados apresentados com média + desvio padrão (média+DP) em 

gráficos de barra. Os dados que não obedeceram à curva de normalidade foram 

analisados por meio de testes não paramétricos (Kruskal-Wallis e pós-teste de 

comparação múltipla de Dunn) e os resultados apresentados em mediana e 

intervalos interquatis. Foram realizadas também comparações entre todos os 

grupos. Quando comparado mais de duas variáveis foi utilizado o teste ANOVA 2-

WAY. 

O nível de significância foi estabelecido em 5% para todos os casos. 

 

3.5. Aspectos Éticos 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Cearense 

de Oncologia (ECO) e do Hospital Geral Waldemar de Alcântara (HGWA).  

Os pacientes e seus familiares ou responsáveis foram informados e 

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

sendo o termo de consentimento apresentado a estes, e solicitada, então, a 



51 
 

autorização por escrito para que o paciente participasse do estudo. Foi solicitada a 

assinatura do familiar ou responsável, no termo de consentimento livre e 

esclarecido, como testemunha, se o paciente fosse analfabeto. 

A participação no estudo foi voluntária e conferiu-se o direito ao paciente, por 

meio dos seus representantes, de recusar-se a participar ou retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo para as partes envolvidas (APÊNDICE 1). 
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4 RESULTADOS 

 

IL-1β: 

Comparando a concentração inicial de IL-1β Nos sujeitos em cada grupo, não 

se observou diferença estatística significante (p>0.05). Gráfico 1 e Tabela 1. 

      

 

Figura 5 – Concentração de IL-1β nos grupos (G1, G2 e G3) antes da administração do suplemento. 

P>0.05 (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

Tabela 1 – Concentração de IL-1β expressa em pg/ul. Resultados apresentados em mínimo, máximo, 

mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75 

 

 IL 1 GRUPO 1 (pg/ul) IL 1 GRUPO 2 (pg/ul) IL 1 GRUPO 3 (pg/ul) 

 PRE IND POS PRE IND POS PRE IND POS 

Mínimo 0,25 0,45 0,12 0,72 0,46 0,93 0,51 0,95 0,11 

Percentil 25 1,473 0,5475 0,12 0,89 1,11 1,375 0,8925 0,98 0,2 

Mediana 2,29 2,145 1,77 3,3 1,75 1,94 2,26 1,275 0,97 

Percentil 75 3,605 4,833 2,98 5,62 6,9 2,74 5,063 8,593 5,93 

Máximo 5,33 4,87 2,98 6,37 20,48 2,81 6,06 12,41 12,15 

 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes (p>0,05), por 

meio do teste estatístico de Kruskal-Wallis e pós teste de comparações múltiplas de 

Dunn (comparação intergrupos) para a variável IL-1β. Gráfico 2. 
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Figura 6 - Concentração de IL-1β nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos do estudo: antes da 

administração do suplemento (PRE), antes da indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS).  

P>0.05. (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

 

IL- 6: 

Com relação à concentração inicial de IL-6 nos sujeitos em cada grupo, os 

grupos são semelhantes (p>0.05). Gráfico 3 e Tabela 2. 

 

Figura 7 – Comparação das concentrações de IL-6 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da administração 

do suplemento (PRE). P>0.05 (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  
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Tabela 2 – Concentração de IL-6 expressa em pg/ul. Resultados apresentados em mínimo, máximo, 

mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75 

 IL 6 GRUPO 1 (pg/ul) IL 6 GRUPO 2 (pg/ul) IL 6 GRUPO 3 (pg/ul) 

 PRE IND POS PRE IND POS PRE IND POS 

Mínimo 7,24 6,68 19,67 1,16 7,65 3,98 2,32 4,79 7,77 

Percentil 25 9,393 9,213 24,37 4,738 13,07 4,325 11,14 7,01 8,865 

Mediana 15,12 19,09 108 11,4 38,31 50,62 16,36 23,27 14,96 

Percentil 75 75,89 30,16 194,6 20,53 111,3 222,5 24,8 71,01 90,23 

Máximo 205,4 33,09 339,4 41,88 159,1 270,5 43,35 111,3 124,3 

 

Os resultados se mostraram semelhantes (p>0,05), por meio do teste 

estatístico de Kruskal-Wallis e pós teste de comparações múltiplas de Dunn 

(comparação intergrupos) para a variável IL-6. Gráfico 4 e Tabela 2. 

 

Figura 8 - Concentração de IL-6 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos do estudo: antes da 

administração do suplemento (PRE), antes da indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS).  

P>0.05. (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

 

IL-8: 

Comparando a concentração inicial de IL-8 dos sujeitos em cada grupo, 

observou-se que não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos (p>0.05). Gráfico 5 e Tabela 3. 
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Figura 9 – Concentração de IL-8 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da administração do suplemento. 

P>0.05 (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

 

Tabela 3 – Concentração de IL-8 expressa em pg/ul. Resultados apresentados em mínimo, máximo, 

mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75 

 IL 8 GRUPO 1(pg/ul) IL 8 GRUPO 2 (pg/ul) IL 8 GRUPO 3 (pg/ul) 

  PRE IND POS PRE IND POS PRE IND POS 

Mínimo 3,29 2,5 4,24 3,29 2,5 4,24 3,58 1,9 2,91 

Percentil 25 6,705 3,478 5,675 6,705 3,478 5,675 4,2 3,863 8,18 

Mediana 7,37 5,285 14,14 7,37 5,285 14,14 6,44 12,19 13,61 

Percentil 75 20,81 11,09 19,21 20,81 11,09 19,21 8,72 23,9 17,95 

Máximo 21,31 19,61 87,28 21,31 19,61 87,28 16,51 44,23 22,53 

Não se observaram diferenças estatisticamente significantes (P>0,05), por 

meio do teste estatístico de Kruskal-Wallis e pós teste de comparações múltiplas de 

Dunn (comparação intergrupos) para a variável IL-8. Ver Gráfico 6. 
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Figura 10 - Concentração de IL-8 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos do estudo: antes da 

administração do suplemento (PRE), antes da indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS).  

P>0.05. (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

 

IL-10: 

A concentração inicial de IL-10 dos sujeitos em cada grupo não mostrou 

diferença estatisticamente significante (p>0.05). Gráfico 7 e Tabela 4. 

 

 

Figura 11 – Concentração de IL-10 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da administração do suplemento. 

P>0.05 (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  
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Tabela 4 – Concentração de IL-10 expressa em pg/ul. Resultados apresentados em mínimo, máximo, 

mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75 

 

 IL 10 GRUPO 1(pg/ul) IL 10 GRUPO 2 (pg/ul) IL 10 GRUPO 3 (pg/ul) 

 PRE IND POS PRE IND POS PRE IND POS 

Mínimo 24,33 10,33 24,58 19,95 23,46 32,65 7,31 25,84 2,58 

Percentil 25 38,04 19 35,57 46,68 32,23 35,99 17,84 29,98 34,43 

Mediana 52,16 44,16 48,49 55,16 83,9 49,9 29,32 40,96 53 

Percentil 75 67 47,98 81,99 78,88 105,9 60,86 52,21 76,1 61,2 

Máximo 89,38 60,48 107,5 93,27 171,5 83,18 63,89 80,66 78,31 

 

Não houveram diferenças estatisticamente significantes (p>0,05), por meio do 

teste estatístico de Kruskal-Wallis e pós teste de comparações múltiplas de Dunn 

(comparação intergrupos) para a variável IL-10. 

 

Figura 12 - Concentração de IL-10 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos do estudo: antes da 

administração do suplemento (PRE), antes da indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS).  

P>0.05. (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

 

TNF - α: 

Comparando a concentração inicial de TNF - α dos sujeitos em cada grupo, 

não observou-se diferença estatisticamente significantes (p>0.05). Gráfico 9 e 

Tabela 5. 
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Figura 13 – Concentração de TNF - α nos grupos (G1, G2 e G3) antes da administração do 

suplemento. P>0.05 (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

 

Tabela 5 – Concentração de TNF - α expressa em pg/ul. Resultados apresentados em mínimo, 

máximo, mediana e intervalo interquartil percentil 25 e 75 

 

 TNF - α GRUPO 1(pg/ul) TNF – α GRUPO 2 (pg/ul) TNF - α GRUPO 3 (pg/ul) 

 PRE IND POS PRE IND POS PRE IND POS 

Mínimo 12,13 5,54 4 10,14 6,58 6,11 5,78 3,76 5,69 

Percentil 25 15,41 8,275 9,523 12,48 14,17 10,53 6,87 13,58 11,49 

Mediana 23,11 14,95 13,7 22,53 25,66 19,54 10,22 18,74 17,61 

Percentil 75 36,39 24,23 25,36 32,6 29,81 23,65 23,14 35,21 21,65 

Máximo 41,68 28,39 36,89 35,96 45,72 28,48 33,56 68,24 26,17 

 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes (p>0,05), por 

meio do teste estatístico de Kruskal-Wallis e pós teste de comparações múltiplas de 

Dunn (comparação intergrupos) para a variável TNF-α. 
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Figura 14 - Concentração de TNF - α nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos do estudo: antes da 

administração do suplemento (PRE), antes da indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS).  

P>0.05. (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  

 

HSP – 27: 

 

Comparando a expressão inicial de HSP - 27 dos sujeitos em cada grupo, 

observou-se que os resultados mostraram-se semelhantes (p>0.05). Gráfico 11 e 

Tabela 6. 

 

 

 

Figura 15 – Expressão de HSP - 27 nos grupos (G1, G2 e G3) antes da administração do 

suplemento. P>0.05 (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  
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Tabela 6 – Expressão de HSP apresentada em MFI (Média de Intensidade de Fluorescência). 

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

 

 HSP 27 GRUPO 1 (MFI) HSP 27 GRUPO 2 (MFI) HSP 27 GRUPO 3(MFI)  

  PRE IND POS PRE IND POS PRE IND POS  

Mínimo 140 127 167,5 140 78 115 427,5 307,5 156  

Percentil 25 300,3 133 371,8 300,3 537 456,4 631,5 508 381,9  

Mediana 742 456,8 654 742 1080 488 914,5 670 588  

Percentil 75 1542 1722 1251 1542 2549 785,3 2411 3958 954,3  

Máximo 4861 3499 1808 4861 16850 852 20907 4524 20907  

 
Não houveram diferenças estatisticamente significantes (p>0,05), por meio do 

teste estatístico de Kruskal-Wallis e pós teste de comparações múltiplas de Dunn 

(comparação intergrupos) para a variável HSP - 27. 

 

 

Figura 16 – Expressão de HSP - 27 nos grupos (G1, G2 e G3) nos 3 momentos do estudo: antes da 

administração do suplemento (PRE), antes da indução anestésica (IND) e no pós-operatório (POS).  

P>0.05. (G1 vs G2; G1 vs G3; G2 vs G3).  
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5 DISCUSSÃO 

 

 Segundo o levantamento bibliográfico realizado e com a escassez de dados 

publicados, esse parece ser 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) e arginina, sobre a modulação da 

resposta inflamatória no trauma cirúrgico, numa população de pacientes a serem 

submetidos a prostatectomia radical. 

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; 

- Propriedades que no mínimo, não exacerbam respostas celulares 

indesejadas, e AGPI ω3 que, ao contrário, têm efeitos potencialmente anti-

inflamatórios. 

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 

eicosanóides gerados e da sensibilidade das células-alvo e tecidos para os 

eicosanóides produzidos. 

Estudos com culturas de células mostraram que o EPA e o DHA podem inibir 

a produção de IL-1β e TNF-α por monócitos, e de IL-6 e IL-8 por células endoteliais. 

A alimentação com óleo de peixe diminui a produção “ex-vivo” de TNF- α, IL-1β e IL-

6 em macrófagos de roedores. A suplementação da dieta em humanos saudáveis 

com óleo de peixe fornecendo mais de 2g EPA + DHA/dia mostrou um decréscimo 

na produção de TNF-α, IL-1 β e IL-6 em alguns estudos (CALDER, 2002).  
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Kelley et al. (2001) mostraram que 6g de DHA/dia por 12 semanas resultou na 

produção reduzida de TNF-α (20%) e IL-1β (35%) por células mononucleares 

estimuladas por endotoxinas.  

Entretanto, os resultados descritos acima não estão de acordo com o que foi 

encontrado nesse estudo. Não foi observada diferença estatisticamente significante 

nos níveis de IL-1 β, IL-6, IL-8 e TNF-α entre os grupos G1 (bebida láctea 0% de 

gordura), G2 (grupo arginina: suplemento com relação ω6:ω3 de 8:1 e arginina) e 

G3 (grupo arginina + óleos: suplemento com relação ω9:ω6 3,2:1 e ω6:ω3 1,4:1 e 

arginina), em nenhum dos momentos (PRE), (INDU) e (POS). 

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. 

O estudo de Gianotti et al. (1999), com 50 pacientes divididos em 2 grupos, 

utilizou dieta padrão versus imunomoduladora com arginina, ω3 e nucleotídeos (nas 

mesmas quantidades acima), durante a semana pré-operatória, e reiniciando as 

mesmas fórmulas 6 horas após a cirurgia por sonda nasoenteral, dando 

continuidade por 7 dias. Durante a semana de imunonutrição pré-cirúrgica, não 

houve diferença nos parâmetros IL-1 e IL-6, entretanto, no 8º dia PO, a expressão 

de IL-6 foi mais alta no grupo controle. 

Tepaske et al. (2001), em estudo com 45 idosos (70 anos ou mais) 

submetidos à cirurgia de revascularização, administraram a mesma suplementação 
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oral descrita por no mínimo 5 dias, e também encontrou concentrações 

significativamente mais baixas de IL-6 no grupo tratado.  

Nakamura et al. (2005) afirmam que a suplementação perioperatória com 

dieta enteral imunomoduladora foi associada à redução dos níveis séricos de IL-6 e 

TNF-α após a cirurgia. Em seu estudo com 26 pacientes submetidos à cirurgia de 

câncer gastrointestinal, os pacientes receberam suplemento nutricional oral 

preoperatório (1L/d durante 5 dias) com 12,8g de arginina/dia, 4g de ω3/dia e 1,3g 

de RNA/dia. O grupo controle recebeu dieta padrão. Após a cirurgia, os dois grupos 

receberam NPT e nutrição enteral (NE) padrão. Foram coletadas amostras antes da 

cirurgia em dois momentos: 5 dias antes da cirurgia, no início da suplementação, e 

no pós-operatório 0, o dia após o fim da suplementação. Após a cirurgia, foram 

coletadas amostradas no 1º, 3º e 7º PO. Foram analisadas, entres outros 

parâmetros, níveis plasmáticos de TNF-α, IL-6 e IL-8. No 3º PO, os níveis de IL-8 no 

grupo suplementado foram significativamente menores que no grupo controle. No 1º 

PO, níveis de TNF-α foram similares entre os grupos. Após a cirurgia, os níveis de 

IL-6 e IL-8 aumentaram e atingiram um pico no 1º e 3º PO, respectivamente, 

entretanto a IL-8 foi significativamente mais baixa no grupo suplementado Não 

houve diferença significativa nos níveis de IL-6 em nenhum momento. TNF-α antes e 

depois da cirurgia mostraram níveis baixos, porém não houve diferença significativa 

entre os grupos. A razão para essa discrepância não está clara, mas pode ser 

devido à diferença na sensibilidade e especificidade do ensaio ou pela meia-vida 

curta do TNF-α na circulação. 

Como já descrito acima, os resultados para TNF-α e IL-6 foram semelhantes 

aos descritos no presente estudo, e pode-se considerar que a única variável 

inflamatória que apresentou diferença foi IL-8, no 3º dia de PO, sendo que nesse 

estudo só era possível coletar amostras até o 2º dia de PO, que já era o dia da alta 

dos pacientes.  

Contudo, outros estudos também falharam em demonstrar efeitos dos PUFAS 

ω3 na produção de citocinas pró-inflamatórias em humanos. Não está claro por qual 

razão existem estas discrepâncias na literatura, mas é provável que fatores técnicos 

contribuam para isso. Outro fator que foi recentemente identificado foi o polimorfismo 

genético afetando a produção de citocinas. Foi encontrado que o efeito do óleo de 
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peixe na produção de citocinas por células mononucleares em humanos foi 

dependente da natureza do polimorfismo (308 TNF-α e +252 TNF-β), levantando a 

possibilidade de identificação daqueles que são mais e menos prováveis a 

experimentar efeitos anti-inflamatórios específicos do óleo de peixe (CALDER, 2003; 

2006). 

Um estudo reportou redução espontânea na produção de TNF- α e IL-6 

depois da administração de um suplemento com 3g de ω3/L. Outros ensaios 

referiram menores concentrações circulantes de IL-6 no grupo de suplemento, 

enquanto também existem referencias de concentrações menores de TNF- α. 

Embora várias dessas observações se encaixem com os efeitos dos ω3 encontrados 

em estudos de cultura de células, animais e indivíduos saudáveis, e pudessem ser 

utilizados como evidencia da eficácia dos PUFA ω3 no trauma e pós-operatório, a 

natureza complexa da formula impede uma interpretação clara. Os efeitos podem 

ser atribuídos a qualquer um dos nutrientes especificados (arginina, RNA, ω3), ou 

devido a combinação desses nutrientes. Existe falta de consistência em vários 

desses resultados. Ao contrario dos estudos usando NP, não e possível atribuir 

esses efeitos aos AGPI ω3, uma vez que a formula contem vários outros 

imunonutrientes. Os resultados neles observado podem ser decorrentes de qualquer 

um desses nutrientes ou da combinação de dois ou mais (CALDER, 2003). No 

presente estudo, pôde-se separar o efeito arginina, o que não aconteceu em outros 

ensaios clínicos aqui descritos. Segundo o levantamento bibliográfico realizado, o 

efeito da arginina parece ser potencializado pela presença de ω3.  

Outro ponto conflitante se dá com relação à quantidade utilizada: em 

humanos utiliza-se menos óleo de peixe do que a maioria dos estudos em animais.  

Apesar disso, vários estudos em voluntários saudáveis revelaram efeitos 

imunomodulatórios significantes dos ácidos graxos de cadeia longa ω3. Fornecendo 

mais de 2,3g de EPA + DHA por dia, a produção in vitro de TNF-α, IL-1 e IL-6 por 

células mononucleares foi reduzida. Tomados em conjunto esses estudos indicam 

que a adição de níveis elevados de óleo de peixe à dieta exerce potentes efeitos 

anti-inflamatórios. Outros trabalhos indicam que uma adição ‘’mais modesta’’ de óleo 

de peixe na dieta não afeta atividades imunológicas ou inflamatórias. Entretanto, 

existe um grande número de trabalhos que se situam entre os extremos da ‘’adição 
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modesta’’ e ‘’altos níveis’’, produzindo resultados conflitantes. As razões para essas 

discrepâncias não estão claras, mas podem estar relacionadas aos diferentes 

protocolos experimentais utilizados, particularmente os que envolvem preparação e 

cultura de células, ou ensaios de citocinas e/ou diferentes características dos 

sujeitos (gênero, idade, dieta habitual) (CALDER, GRIMBLE, 2002). 

 No que concerne as HSP-27, cuja expressão é induzida em resposta a uma 

variedade de estresses ambientais e celulares, observações prévias mostraram que 

o pré-tratamento com o ω3 induziu as proteínas de choque térmico (MCGUINNESS 

et. al., 2006; LEE et al., 2010). O aumento da expressão destas proteínas em 

modelos experimentais em sepse, choque, doença crítica e lesões reduz a injúria ao 

órgão, atenua a resposta pró-inflamatória e melhora a sobrevida (ZIEGLER et al., 

2005; MOLONEY et al., 2012). Essa proteína é capaz de evitar o acúmulo de 

agregados protéicos durante o estresse celular (LANNEAU et al., 2010). Entretanto, 

não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados, em 

nenhum momento (PRE), (IND) ou (POS).  

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 encontrados. Acredita-se que isto pode ter 

ocorrido principalmente devido ao tamanho reduzido da amostra (26 pacientes 

divididos em três grupos). Outros motivos incluem o curto tempo de administração 

pré-operatória (apenas 5 dias), e o curto período de acompanhamento dos 

pacientes, uma vez que a alta, e portanto a última coleta de sangue, já era feita no 

2º dia pós-operatório, enquanto vários estudos analisam parâmetros inflamatórios 

após a 1ª semana pós - cirúrgica. Ainda há que se considerar que nos estudos que 

apresentaram redução nos níveis séricos de citocinas em cirurgia, foi utilizada 

quantidade semelhante de ω3, apenas na forma de EPA e DHA. Pode ter havido 

influência, portanto, do tipo de ω3 utilizado, podendo o ALA ter contribuído 

negativamente na mistura de óleos, interferindo assim nos resultados. 

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

maior tempo de pré-condicionamento e acompanhamento para avaliar a aplicação 
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terapêutica dos ácidos graxos ω-3 em pacientes submetidos a prostatectomia 

radical.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 No presente estudo, a suplementação nutricional oral utilizando arginina e 

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

ácidos ω3 (ALA, EPA e DHA), não possui efeito pré-condicionante nutracêutico 

sobre os mediadores inflamatórios no trauma cirúrgico, numa amostra de pacientes 

submetidos à prostatectomia radical (PTR).  
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

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 submetidos a prostatectomia radical” tem por objetivo 

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

nutricional recebido durante os 5 dias antes da cirurgia, analisando parâmetros 

inflamatórios, medidos por exames de sangue, que podem ter melhorado nos 

primeiros dias após a cirurgia. Tais informações são importantes porque 

poderão contribuir para melhorar a sua resposta inflamatória após a cirurgia, e 

é importante também 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 duas 

doses de 200 ml ao dia, de um produto que poderá conter o nutriente 

relacionado aos benefícios acima citados durante o período pré-operatório (5 

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, ao contrário, poderá reduzir a 

inflamação após a cirurgia. Você deverá permitir a retirada de pequenas 

amostras do seu sangue (4ml) em três momentos: 5 dias antes da cirurgia, no 

momento da operação e no 2° dia pós-operatório, para dosagem dos 

parâmetros 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 se recusar 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 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: R. Prof. Costa Mendes, 1608 

Telefones p/contato: (85) 3366-8063 

Nome: Lílian de Lima Tavares (Mestranda) 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Cirurgia 

Endereço: R. Cícero Alves de Sousa, 56 

Telefones p/contato: Residência (85) 32794450 / 88952619 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação 
no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética da Escola Cearense de Oncologia (ECO) 

Rua Papi Júnior, 1222 – 6 °andar – Anexo 1 - Rodolfo Teófilo 

Telefone: 32884653  

 

7. 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 voluntário não 

souber ler) ou Responsável 

Data Assinatura   

   
  

Nome do profissional que aplicou TCLE Data Assinatura   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 2 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE                                          Ficha n°: _______ 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Nome do Médico:_________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____ Telefone: ____________________ 

Endereço:_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Data da primeira coleta:   _____/_____/_____ 

Data da segunda coleta:  _____/_____/_____ 

Data da terceira coleta:   _____/_____/_____ 

 

ASPECTO CLÍNICO-NUTRICIONAL 

IMC: _______________              2) Estado Nutricional: ________________  

 

3) Morbidade referida durante o acompanhamento: 

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

SRIS (  )  Outras (  ) Especificar:_____________________________ 

 

4) Exames laboratoriais realizados cinco dias antes da intervenção e os 

resultados: 

Tipo Resultado 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5) Exames laboratoriais realizados na indução anestésica e resultados: 

 

Tipo Resultado 

  

 

 

 

 

 

 

6) Exames laboratoriais realizados no 2° pós-operatório e resultados: 

 

Tipo Resultado 
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