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Editorial

Foco total no Congresso Brasileiro
BRASPEN de 2022!!
Total focus on the 2022 Brazilian BRASPEN Congress!!

Estamos finalizando o primeiro semestre de 2022 e, com isso, nosso reencontro
está cada vez mais próximo, no XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral, que acontecerá em Maceió-AL, nos dias 23 a 26 de outubro de
2022. Contamos com a presença de todos vocês! Para maiores informações, acessem
http://congressobraspen.org/site/.
Vale destacar que o período de submissão de trabalhos para o congresso ainda
está aberto e vai até 21 de julho de 2022. Neste ano, os melhores trabalhos poderão
participar de um volume da revista, com a publicação dos estudos na íntegra. Assim,
vocês terão a oportunidade de continuar elevando o nível não só da nossa revista,
como dos trabalhos científicos de nosso congresso. Para maiores informações,
acesse: http://congressobraspen.org/site/trabalhos/ .
Neste trimestre, preparamos um volume rico em artigos que abordam nossa
temática principal, a Terapia Nutricional, além de um Posicionamento BRASPEN
sobre o uso clínico de Ômega-3 via parenteral, capitaneado pela Dra. Melina Castro.
Desejamos uma boa leitura e esperamos que continuem submetendo seus artigos
para nossa revista.

José Eduardo de Aguilar-Nascimento1 e Paula Pexe A Machado2
Editor Chefe
Editora Executiva

1
2
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RESUMO

Unitermos:
Nutrição parenteral. Ácidos Graxos Ômega-3. Emulsões Gordurosas Intravenosas.
Keywords:
Parenteral nutrition. Fatty Acids, Omega-3. Fat Emulsions, Intravenous.
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Submissão
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As emulsões lipídicas (EL) são componentes importantes da nutrição parenteral (NP), servindo como
fonte condensada de energia e ácidos graxos essenciais. Além disso, os lipídios modulam uma
variedade de funções biológicas, incluindo respostas inflamatórias e imunológicas, coagulação
e sinalização celular. Um conjunto crescente de evidências sugere que EL com óleo de peixe (OP)
confere benefícios clínicos importantes, por meio de supressão de mediadores inflamatórios e
ativação de vias envolvidas na resolução do quadro inflamatório. Esta revisão apresenta evidências de que a inclusão de EL com OP, em pacientes que necessitem NP, determina resultados
estatisticamente significativos e clinicamente relevantes sobre marcadores bioquímicos e desfechos clínicos, tais como redução do risco de infecção e duração da ventilação mecânica, assim
como diminuição do tempo de permanência na unidade de terapia intensiva (UTI) e no hospital,
em pacientes cirúrgicos e críticos que necessitam de NP. Resultados similares são reportados
em enfermos que necessitam de NP domiciliar. Dados de recentes de metanálises avaliando
farmacoeconomia indicam que EL com OP versus EL padrão, em adultos gravemente enfermos
ou cirúrgicos, são custo efetivas.
ABSTRACT
Lipid emulsions (LE) are a major component of parenteral nutrition (PN), serving as a condensed
source of energy and essential fatty acids. In addition, lipids modulate a variety of biologic functions, including inflammatory and immune responses, coagulation, and cell signaling. A growing
body of evidence suggests that lipid emulsions containing ω-3 fatty acids from fish oil (FO) confer
important clinical benefits via suppression of inflammatory mediators and activation of pathways
involved in the resolution of inflammation. This review of the evidence demonstrates that the inclusion of FO in intravenous LE provides statistically significant and clinically relevant improvements
in biochemical markers and clinical outcomes such as a reduced risk of infection and duration of
mechanical ventilation, as well as decreased length of stay in the intensive care unit (ICU) and in
the hospital in both surgical and critically ill patients who require parenteral nutrition (PN). Such
benefits have also been reported in patients requiring home PN. Pharmacoeconomic evaluations
comparing lipid emulsions containing ω-3 fatty acids with standard LE in critically ill and surgical
populations have shown that using the former ILE is a cost-effective strategy.

INTRODUÇÃO
A infusão endovenosa de emulsões lipídicas (ELs) constitui
a principal fonte de energia não-glicídica de alta densidade
calórica (~9 kcal/g) e de ácidos graxos (AGs) essenciais
para pacientes em nutrição parenteral (NP)1. Ao permitir a
redução do fornecimento de glicose, a infusão de ELs minimiza os riscos de hiperglicemia e insuficiência hepática. Além
disso, AGs provenientes de ELs participam do transporte de
vitaminas lipossolúveis e podem ser utilizados para a síntese
de estruturas da membrana celular, hormônios e outros
biomediadores lipídicos ativos1.
ELs devem ser prescritas como parte integral da NP
exclusiva ou da NP complementar à nutrição enteral ou
oral, ou seja, quando a administração de nutrientes por via
enteral ou oral for totalmente contraindicada ou insuficiente,
em pacientes desnutridos ou em risco de desnutrição e
que não alcançam as necessidades nutricionais entre três
e sete dias2. Atualmente, ELs disponíveis para uso clínico
são compostas por distintas fontes de gordura e fornecem
diferentes tipos e proporções de AGs. As diferentes ELs são
caracterizadas por propriedades nutricionais, estruturais e
reguladoras, com conteúdo específico de AGs, que podem
influenciar o metabolismo corporal, a sinalização celular
e a resposta imunológica1. Em particular, os ácidos graxos
poli-insaturados (AGPIs) - araquidônico (ARA), eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA) influenciam
a composição e fluidez de membranas celulares e são

precursores de mediadores imunológicos que participam de
todas as etapas da inflamação. Entretanto, enquanto ARA
(AGPI da família ômega-6) tem potencial pró-inflamatório,
imunossupressor e pró-trombótico, EPA e DHA (AGPIs da
família ômega-3) têm propriedades anti-inflamatórias e antitrombóticas3. Nesse contexto, a prescrição de ELs deve ser
orientada pelo perfil metabólico do paciente. Em enfermos
hipermetabólicos, ELs padrão baseadas exclusivamente em
óleo de soja (OS), ricas em ARA e precursores, devem ser
evitadas em favor de ELs mais modernas, contendo triglicerídeos de cadeia média (TCM), óleo de oliva (OO) ou óleo
de peixe (OP). Particularmente, como fonte rica de AGPIs
ômega-3, ELs contendo óleo de peixe podem beneficiar
pacientes em estado crítico, pois permitem melhor modulação da resposta imunológica4.
ELs comerciais ricas em AGPIs ômega-3 podem ser
compostas apenas por OP ou por combinação com outras
gorduras. Por ser desprovida de AGPIs ômega-6 essenciais,
EL composta apenas por óleo de peixe é normalmente administrada durante a infusão de ELs convencionais, compostas
por óleo de soja isolado ou por mistura com TCM (1:1 v/v)
ou óleo de oliva (2:8 v/v). A infusão de EL contendo óleo de
peixe visa aumentar a disponibilidade orgânica de EPA e DHA
e melhorar a razão de AGPI ômega-6:ômega-3, reduzindo
a quantidade de AGPIs ômega-65.
A NP representa fonte substancial de consumo de recursos
de saúde, assim o fator custo-benefício das diferentes ELs
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deve ser considerado ao selecionar-se aquela mais adequada
à condição clínica do paciente. Em comparação com as
ELs sem OP, estudos fármaco-econômicos europeus (Itália,
França, Alemanha e Reino Unido) destacaram que a infusão
de ELs contendo OP pode gerar economia média equivalente
a US$ 3.601 - US$ 4.411 por paciente em unidade de terapia
intensiva (UTI - cirúrgico ou não-cirúrgico) e US$ 540 - US$
1.620 por paciente cirúrgico sem internação em UTI6. Similarmente, estudos farmacoeconômicos com pacientes críticos
chineses destacaram melhores resultados clínicos e menores
custos gerais de saúde (economia média aproximada ao
equivalente a US$ 1.421) com uso de EL composta apenas
por OP; enquanto ELs contendo OP em mistura pronta para
uso gerou economia aproximada equivalente a US$ 6.937
por paciente7,8.
As avaliações fármaco-econômicas descritas sugerem
que o uso de ELs contendo OP como fonte de AGPIs
ômega-3 pode ser boa estratégia para a economia de
recursos financeiros, em comparação às ELs padrão sem
OP9. Essa economia parece estar associada ao efeito de
AGPIs ômega-3 sobre a redução no tempo de internação
hospitalar e/ou UTI e no menor uso de antibióticos, devido
à diminuição da incidência de infecções nosocomiais6-8.
Em pacientes críticos e cirúrgicos em NP, o maior custo na
aquisição de ELs ricas em AGPIs ômega-3 é, portanto, mais
do que compensado e pode beneficiar o paciente.
O objetivo desta revisão é sugerir orientações para o uso
de ELs ricas em AGPIs ômega-3, com amparo em recomendações formais de diretrizes de várias sociedades de nutrição.
MÉTODO
Esse artigo avalia a eficácia do uso de NP com OP
comparando-se com ELs padrão e baseia-se em recentes
diretrizes de nutrição clínica para pacientes críticos, cirúrgicos e falência intestinal crônica, consenso de especialistas,

metanálises, estudos prospectivos, randomizados e mascarados, assim como revisões de literatura, publicados nos
últimos anos.
Aspectos Bioquímicos, Fontes e Biodisponibilidade
de Ácidos Graxos Ômega-3
AGs são ácidos carboxílicos formados por cadeias não
ramificadas, compostas por número par de átomos de
carbono, unidos por ligações simples (saturados) ou duplas
(insaturados)10. Os AGs ômega-3 compreendem família de
AGPIs de cadeia longa, cuja primeira dupla-ligação encontrase entre o terceiro e quarto carbono, a partir do radical metil
da cadeia carboxílica11. O AGPI ômega-3 regularmente
consumido na dieta corresponde ao ácido alfa-linolênico
(AAL), encontrado em grande quantidade em vários vegetais3.
Os animais, incluindo-se os seres humanos, não possuem
as enzimas delta (∆)-12 e ∆-15 dessaturases, responsáveis
por adicionar duplas ligações antes do nono carbono da
cadeia de AGs, a partir da extremidade metil. Portanto, o
AAL não pode ser produzido endogenamente pelo organismo humano e é exclusivamente obtido pela dieta (por
isso, chamado de essencial). Por outro lado, por processos
enzimáticos sequenciais de alongamento e dessaturação,
o AAL pode ser endogenamente convertido por animais a
outros AGPIs ômega-3, o que inclui EPA e DHA11.
Entretanto, as taxas de conversão endógena de AAL em
EPA e DHA pelo organismo humano são muito baixas12. Por
outro lado, esses AGPIs ômega-3 são encontrados em altas
quantidades em óleos de peixe, principalmente daqueles que
habitam águas geladas e profundas, que consomem grande
quantidade de algas13. Assim, o consumo de determinados
peixes ou de óleo de peixe constitui a maior fonte dietética de
EPA e DHA para o organismo humano, com concentrações
que variam de acordo com a espécie. As principais características dos AGPIs n-3 encontram-se descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Principais características dos ácidos graxos ômega-3.
Características químicas

Metabolismo

Gorduras poli-insaturadas de cadeia longa, com a primeira dupla ligação
presente entre o terceiro e o quarto carbonos

Dependem da carnitina para oxidação na mitocôndria
São metabolizados no fígado (principalmente) e no tecido adiposo, de
onde são transportados na forma de VLDL

Principais representantes

Função

Ácido alfa-linolênico, ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosapentaenoico, ácido docosaexaenoico (DHA), eicosanoides (série ímpar)

Componentes celulares (fluidez e funções de membrana) e de fosfolípides plasmáticos

Principais fontes
Óleo de peixe, linhaça, óleo de canola, peixes de água fria (salmão, truta,
sardinha, arenque)

Síntese de mediadores lipídicos que iniciam a inflamação (leucotrienos,
prostaglandinas e tromboxanos por EPA) e de mediadores especializados pró-resolução (resolvinas, protectinas e maresinas por EPA e DHA)

Metabolismo

Modulação da inflamação, metabolismo

Sofrem hidrólise pela enzima lipoproteína lípase no tecido adiposo e
muscular

Funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos

Os ácidos graxos livres são transportados pelo sangue, ligados à albumina, ou são captados e reesterificados a triglicérides nos tecidos
adiposo e muscular

Sintomas neurológicos, redução da acuidade visual, lesões de pele,
retardo do crescimento, diminuição da capacidade de aprendizado e
eletrorretinograma anormal

Deficiência
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Interação entre Ácidos Graxos Poli-Insaturados de
Cadeia Longa - Relação Ômega 3:Ômega 6
Uma vez que o organismo de mamíferos não possui a
maquinaria enzimática necessária para síntese endógena
de EPA e DHA, a disponibilidade orgânica desses AGPIs
ômega-3 é altamente condicionada à ingestão dietética11.
O perfil lipídico leucocitário sofre influência da composição
de AGs da dieta, o que pode influenciar a proporção celular
de AGPIs ômega- 3 e ômega-65. Digno de nota, a dieta
humana (principalmente em países ocidentais) tem razões
AGPI ômega-3:ômega-6 muito baixas (~1:20), sugerindo
que este ácido graxo seja usualmente baixo no organismo14.
Em modelos experimentais e em humanos, frente a um
estímulo agressor ou antigênico, a alta disponibilidade celular
de AGPI ômega-6 (especialmente ARA) favorece respostas
inflamatórias intensas e lesivas15. Por outro lado, a maior
ingestão de AGPI ômega-3 (especialmente EPA e DHA), seja
pela dieta ou suplementação, pode aumentar razões celulares
de AGPI ômega-3:ômega-616. Essas alterações favorecem
respostas imunológicas mais eficientes e menos danosas,
em termos de potencial inflamatório5.
Ocorre que EPA compete com ARA pelas enzimas lipoxigenase (LOX) e ciclooxigenase (COX) para gerar eicosanoides,
mediadores lipídicos envolvidos na ativação da inflamação

(Figura 1)5. Enquanto ARA é precursor de eicosanoides
pró-inflamatórios, imunossupressores e pró-trombóticos,
EPA gera eicosanoides funcionalmente menos intensos e
antitrombóticos. Por exemplo, o LTB5 derivado de EPA tem
potencial quimiotático 10 a 30 vezes menos potente sobre
neutrófilos do que o LTB4 derivado de ARA17. EPA e DHA
também são precursores de resolvinas e, DHA é precursor
de protectinas e maresinas (Figura 1). Esses mediadores lipídicos, coletivamente chamados de mediadores especializados
pró-resolução (SPMs), têm papel relevante na resolução da
inflamação e na restauração da homeostase18.
Adiciona-se que EPA, DHA e respectivos metabólitos
podem modular, de forma direta e indireta (via rafts lipídicos),
a atividade de fatores transcricionais, como o fator nuclear
kappa B (NFκB), fator 2 relacionado ao fator nuclear E2
(Nfr2), receptor ativado por proliferador de peroxissoma
(PPAR) e proteínas de ligação ao elemento regulador de
esterol (SREBP) – Figura 219–22. Essas propriedades permitem
que EPA e DHA influenciem a transcrição de genes envolvidos na inflamação e na sobrevida celular, no estresse
oxidativo, assim como no metabolismo de carboidratos e
lipídios, propiciando efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes
e antidislipidêmicos23. Por exemplo, por meio da inibição
da atividade de NFκB, EPA e DHA inibem a transcrição de
citocinas pró-inflamatórias5.

Figura 1 - Competição para a síntese de mediadores lipídicos entre ácidos graxos ômega-3 e ácido araquidônico (ômega-6). Após quebra de barreira, lesão tecidual ou trauma,
eicosanoides são mediadores cruciais dos eventos celulares que iniciam a inflamação. A síntese desses mediadores ocorre pelas vias da cicloxigenase (COX) e lipoxigenase
(LOX), pelas quais competem o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido araquidônico (AA). Consequentemente, a biodisponibilidade celular de EPA diminui a geração de eicosanoides produzidos por AA, que incluem prostaglandinas (PG) E2, tromboxano (TX) 2 e leucotrieno B4. Esses eicosanoides estão envolvidos na vasodilatação e na quimiotaxia
e adesão leucocitárias, eventos que estimulam a migração de neutrófilos para o tecido lesado. Como parte da sequência neutrófilos-monócitos da inflamação, os eicosanoides
deixam de ser produzidos para dar início à síntese de resolvinas, protectinas e maresinas, mediadores lipídicos provenientes de EPA e ácido docosaexaenoico (DHA). Esses
mediadores lipídicos inibem a ativação e migração de neutrófilos, promovem a migração de monócitos para remoção de resquícios celulares e antígenos remanescentes, inibem
a liberação de mediadores inflamatórios e regeneram tecidos lesados, permitindo que estes retornem à homeostase. Portanto, mediadores lipídicos têm papéis cruciais do início
à resolução da resposta inflamatória e, AGPI n-3 propiciam a produção dos mediadores dessa classe, com potencial anti-inflamatório e reparador.
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Figura 2 - Modulação da transcrição gênica por ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 e seus metabólitos. A figura mostra a membrana celular, com o raft lipídico rico
em proteínas de membrana e receptores proteicos (estrutura em cinza e contorno vermelho); bem como o núcleo celular, em que ocorre a transcrição gênica. Ácidos graxos
poli-insaturados ômega-3 (AGPI ω-3) e respectivos metabólitos podem interferir diretamente ou indiretamente (via desestruturação de rafts lipídicos) a sinalização proteica
e ativação de fatores de transcrição gênica, como fator nuclear kappa B (NFκB), receptor ativado por proliferador de peroxissoma (PPAR), proteínas de ligação ao elemento
regulador de esterol (SREBP) e o fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2). Esses fatores participam da transcrição de genes que codificam proteínas envolvidas na
sobrevida celular, inflamação, metabolismo de ácidos graxos (AG) e carboidratos (CHO), oxidação, entre outras funções biológicas. Dessa forma, AGPI ω-3 podem influenciar
o metabolismo e a resposta imunológica orgânicos.

Considera-se que a suplementação de EPA e DHA transcende o valor nutricional e constitui potencial ferramenta para
modular favoravelmente essas respostas ao estresse orgânico.
Diferenças entre as Emulsões Lipídicas
Na administração de ELs, o tempo máximo de infusão
deve ser de até 24 horas para as formulações manipuladas e
a velocidade máxima de infusão, quando em administração
isolada, deve ser de 50 mL/hora para as de concentração
a 20%. Os lipídeos são eficiente fonte energética em doses
entre 0,8 e 1,5 g/kg/dia. O balanceamento dos vários tipos
de AGs também é importante, pois pode influenciar vias de
síntese de eicosanoides, pró e anti-inflamatórios. Atualmente
são utilizados em NP, triglicerídeos de cadeia longa (TCL) das
séries ômega-3, ômega-6 e ômega-9, individualmente, e em
combinação com triglicerídeos de cadeia média (TCM)1,24.
Os triglicerídeos podem ser constituídos de AGs poliinsaturados de cadeia longa (ácido linolênico e ácido linoleico), como é o caso dos óleos de peixe e óleos de soja,
respectivamente, de AGs monoinsaturados de cadeia longa
(ácido oleico), como o óleo de oliva; de os AGs saturados
de cadeia média, como o óleo de coco. As concentrações
desses ácidos nas ELs estão listadas abaixo, e qualificam-se
também de acordo com os anos de lançamento no mercado:
• Lipídios de Primeira Geração (1960): ELs a 10% e 20%
(TCL), composta por óleo de soja (100%). Finalidade

de reposição de AGs essenciais, nos regimes de não
alimentação por via oral1,24;
• Lipídios de Segunda Geração (~1980): ELs a 20% (MCT/
LCT), compostas por 50% de óleo de soja e 50% de óleo
de coco e emulsão lipídica (TCL), compostas por 20%
de óleo de oliva e 80% de óleo de soja. Finalidade de
reposição de AGs essenciais, nos regimes de não alimentação por via oral e o uso como fonte calórica diária, de
acordo com a formulação1,24;
• Lipídios de Terceira Geração (~1995 e ~2004 no Brasil):
ELs a 20% (MCT/LCT), composta por 40% óleo de soja,
40% de óleo de coco, 10% de óleo de oliva e 10% de
óleo de peixe ou EL a 20% (MCT/LCT), composta por
30% óleo de soja, 30% de óleo de coco, 25% de óleo
de oliva e 15% de óleo de peixe. Finalidade de reposição
de AGs essenciais, nos regimes de não alimentação por
via oral, uso como fonte calórica diária, de acordo com
a formulação e com ação imunomoduladora1,24.
O elo entre AGPI, inflamação e imunidade pode ser
atribuído ao fato de que o perfil lipídico leucocitário sofre
influência da composição de AGs da dieta. Particularmente,
a proporção celular de AGPI ômega (n)-3 e n-6 é rapidamente modificada pelo conteúdo dietético. Digno de nota,
a dieta humana (principalmente em países ocidentais) tem
razões AGPI n-3:n-6 muito baixas (aproximadamente 1:20),
sugerindo que este ácido graxo seja usualmente baixo no
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organismo humano. De sorte que a escolha do tipo de
lipídio, em terapia nutricional diária, é de suma importância
no momento da prescrição.

Quadro 2 apresenta a composição de ácidos graxos
das ELs parenterais comercialmente disponíveis para uso
clínico.

Em modelos experimentais e em humanos, frente a estímulo agressor ou antigênico, a alta disponibilidade celular
de AGPI n-6 (especialmente ARA) favorece respostas inflamatórias intensas e lesivas25. Por outro lado, a maior oferta
de AGPI n-3 (especialmente EPA e DHA), seja pela dieta ou
suplementação, pode aumentar razões celulares de AGPI
n-3:n-626. Essas alterações favorecem respostas imunológicas
mais eficientes e menos danosas, em termos de potencial
inflamatório24.

Benefícios e Desfechos em Situações Específicas
Câncer
Nos pacientes com câncer, o uso de suplementos ricos
em ômega 3, bem como a suplementação isolada, vem
ganhando espaço ao longo do tempo. A proposta baseiase no benefício em redução da caquexia, manutenção da
massa magra, estímulo ao apetite e ganho de peso, além
de evidências de melhora de qualidade de vida e desfechos
pós-cirúrgicos28-30.

Nesse contexto, a suplementação de EPA e DHA como
parte da terapia nutricional especializada, em pacientes
com enfermidades que envolvam inflamação, tem sido foco
de estudos clínicos da área. A aderência ao tratamento e a
eficácia podem ser mensuradas por conteúdos circulantes e
celulares, respectivamente, bem como pelas modificações
das razões de AGPI n-3:n-6 nesses nichos biológicos. O

O ômega-3 pode contribuir para melhora da composição
corporal por mecanismos diretos e indiretos. Um dos mecanismos estudados é a relação da resistência à insulina, uma
vez que a sinalização da insulina é fundamental para ativação
da via mTOR, uma das principais vias de síntese proteica.

Quadro 2 – Composição de ácidos graxos das emulsões lipídicas parenterais comercialmente disponíveis para uso clínico.
Categoria

Componente

OO#

SO#

MCT*

OP#

MCTOP*

SMOP#

Soja

20

100

50

0

40

30

Peixe

0

0

0

100

10

15

TCM

0

0

50

0

50

30

Oliva

80

0

0

0

0

25

Fosfolípides de ovo

1,2

1,2

1,2

1,2

NR

1,2

Glicerina

2,25

2,25

2,5

2,5

NR

2,5

α-Tocoferol

0,032

0

0

0,015–0,030

0,017

0,016–0,022

Oleato de sódio

0,03

0

0

0,03

NR

0,03

Linolênico

0,5–4,2

4–11

3,4

1,1 (média)

2,8

1,5–3,5

Eicosapentaenoico

0

0

0

13–26

3,3

1–3,5

Docosahexaenoico

0

0

0

14–27

2,5

1–3,5

Linoleico

13,8–22

44–62

26,8

1,5 (média)

21,9

14–25

Araquidônico

0

0

0,3

0,2–2

0,4

NR

AGs ômega-7 (%)

Palmitoleico

0

0

NR

4–10

NR

NR

AGs ômega-9 (%)

Oleico

44,3–79,5

19–30

13,0

4–11

11,4

23–35

Caprílico

0

0

25,6

0

26,2

13–24

Cáprico

0

0

19,3

0

19,7

5–15

Palmítico

7,6–19,3

7–14

7,2

4–12

6,1

7–12

Esteárico

0,7–5

1,4–5,5

2,8

0

2,6

1,5–4

Mirístico

0

0

NR

2–7

NR

NR

n-6:n-3

9,0:1

7,0:1

7,0:1

1,8:1

2,7:1

2,5:1

Fonte de óleo (%)

Aditivos
(g/100 mL)

AGs ômega-3 (%)

AGs ômega-6 (%)

AGs saturados (%)

Razão ômega (n-)

MCT = Lipifundin®; OO = Clinoleic®; OP = Omegaven®; OS = Intralipid®; SMOP = SMOFlipid®; MCTOP = Lipidem®; TCM = triglicérides de cadeia média. Dados extraídos de Mirtallo et al.27 *Dados
disponibilizados pelo fabricante.
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Como alguns estudos sugerem que o ômega-3 possa auxiliar na redução da resistência à insulina, a suplementação
poderia favorecer indiretamente a ativação da mTOR, estimulando, então, a síntese proteica muscular. Pesquisas têm
observado aumento da resistência à insulina em pacientes
com caquexia. Além disso, este nutriente pode reduzir o
sistema ubiquitina-proteassoma, que é bem conhecido na
caquexia do câncer, pois diminui a expressão de subunidades
de proteassoma, reduzindo a proteólise por esta via31,32.
As diversas propriedades anti-inflamatórias dos AGs
ômega em pacientes com câncer são por redução na síntese
de eicosanoides pró-inflamatórios, diminuição da resposta
inflamatória pela diminuição interleucina 1 e 6 (IL-1; IL-6)
e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), redução nas interações endoteliais de leucócitos e de plaquetas, inibição da
expressão gênica inflamatória e estimulação da produção de
glutationa, o que pode levar à redução da lesão oxidativa,
além de atenuar a degradação proteica28,33-35.
Ademais, tanto o EPA quanto o DHA interferem na síntese
endógena de óxido nítrico e na concentração de acetilcolina
no cérebro e, ainda, protegem os neurônios da ação citotóxica do TNF-α. Esses AGs sintetizam mediadores lipídicos que
estimulam e aceleram a resolução das inflamações agudas
por meio de mecanismos multifatoriais36.
O uso de suplementação de ômega-3, como efeito antiinflamatório e anti-catabólico para tratar anorexia e caquexia,
é comum em pacientes com câncer. Estudos utilizando AGs
ômega-3 demonstraram efeitos distintos na caquexia oncológica28,37. De forma indireta, o ômega-3 pode melhorar
a ingestão alimentar durante o tratamento, o que levaria
o paciente a ingerir quantidades adequadas de proteína
para auxiliar na recuperação da massa muscular, além de
aumentar a tolerância ao tratamento e, consequentemente,
a resposta32,33.
Alguns autores encontraram benefício em estabilização do
peso com a suplementação de óleo de peixe, em pacientes
com câncer de trato gastointestinal 29. Estudos em pacientes
com câncer de pâncreas avançado ou em pacientes com
câncer de pulmão submetidos a quimioterapia concluíram
que a ingestão de AGs EPA resultou no aumento no peso
corporal ou da massa muscular, sugerindo que o EPA pode
ser eficaz na prevenção da perda muscular e no aumento
da massa muscular na caquexia oncológica38.
Colomer et al.39, em revisão da literatura que incluiu 17
estudos, concluíram que a suplementação de AGs ômega
3 (EPA e DHA), por tempo superior a dois meses, em doses
maiores que 1,5g por dia, impacta na melhora de parâmetros
clínicos, laboratoriais e qualidade de vida. Também Silva et
al. 33, em revisão de estudos com pacientes em quimioterapia,
radioterapia ou ambos, concluíram que a suplementação de
ômega 3 está associada à preservação de massa muscular.

Os estudos tiveram doses variáveis de EPA 600 a 3,6 gramas
por dia, por tempo de 11 a 92 dias. Não houve benefícios
em redução tumoral.
Autores de meta-análise com 1.350 pacientes avaliaram
se as intervenções nutricionais orais tiveram impacto em
resultados nutricionais e clínicos em pacientes submetidos
a quimioterapia e radioterapia. Os autores concluíram que
as intervenções nutricionais tiveram efeito positivo sobre o
peso corporal e, subanálise dos dados indicou que os AGs
ômega-3 melhoraram o peso corporal em aproximadamente 2 kg40. Por outro lado, em revisão sistemática com
38 estudos, outros autores avaliaram os efeitos do óleo de
peixe para caquexia oncológica em estágio avançado, e
não encontraram benefício. Contudo, também não demonstraram efeitos adversos significativos com a suplementação
de ômega 3 nestes pacientes, tendo havido boa tolerância
ao suplemento41.
De sorte que, apesar de dados conflitantes na literatura,
pode-se considerar que o uso ômega-3 em pacientes com
câncer é seguro, havendo baixíssima ocorrência de efeitos
colaterais. Sugerimos considerar a suplementação de 2,0-2,2
g/dia de óleo de peixe/EPA e 1,5 g/dia de DHA, por período
superior a quatro semanas.
Cuidado Perioperatório
O trauma cirúrgico está associado à resposta inflamatória
do paciente. Dependendo da composição da membrana
celular de células inflamatórias, como, por exemplo, dos
linfócitos, essa resposta pode ser maior ou menor. Pacientes
com resposta inflamatória sistêmica de grande intensidade
geralmente evoluem pior no pós-operatório e têm maiores
riscos de complicações, tempo de hospitalização e custos
hospitalares. Dessa forma, a modulação adequada da
resposta inflamatória ao trauma pode ser almejada com o
uso pré-operatório de dieta imunomoduladora, contendo
AGω−3 e outros nutrientes funcionais42. A ideia é preparar
o paciente para ter adequada razão de AGω−6/AGω−3 na
composição celular antes do procedimento cirúrgico. Com
isso, objetiva-se resposta inflamatória adequada no período
pós-trauma. Além disso, 20% a 40% dos pacientes cirúrgicos
candidatos a operações de grande porte estão desnutridos
no pré-operatório43,44 e, por isso, a indicação de terapia
nutricional pré-operatória por 7 a 14 dias já existe desde o
século passado45,46.
A infusão de ELs ricas em AGPIs ômega-3 em pacientes
cirúrgicos parece ser bem tolerada e favorecer melhores
desfechos clínicos, particularmente durante internação na
UTI. A incorporação de AGPIs ômega-3 em fosfolipídios de
membranas celulares parece não afetar negativamente a
coagulação ou função plaquetária47. Em comparação com
ELs à base de OS, ELs ricas em AGPIs ômega-3 favorecem
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melhor perfil pós-operatório de mediadores imunológicos,
com diminuição daqueles pró-inflamatórios em favor de
mediadores com menor potencial inflamatório. Essas alterações imunológicas se associam com menor tempo de internação hospitalar e em UTI e menor frequência de infecções
pós-operatórias48.
Nove das 11 meta-análises disponíveis sobre o tema
reportam ao menos um benefício clínico associado às
ELs ricas em AGPIs ômega-3 e nenhum associado às ELs
padrão48-56. As duas metanálises que não mostram benefícios
incluíram menor número de ensaios (seis em cada caso) e
poucos pacientes (<400)57,58. Os benefícios reportados em
pacientes cirúrgicos incluíram redução de complicações
infecciosas48-54 e do tempo de internação hospitalar55,56 e na
UTI48,50,51,54. A mais abrangente dessas meta-análises (49
ensaios clínicos randomizados e 3.641 pacientes) indicou
ainda potencial efeito hepatoprotetor de ELs ricas em AGPIs
ômega-3 vs. ELs padrão, com melhora dos níveis de enzimas
marcadoras de função hepática, do antioxidante α-tocoferol
e de marcadores de inflamação54.
Braga et al.59, em estudo randomizado com pacientes com
câncer colorretal, demonstraram que pacientes desnutridos
tiveram melhores resultados no pós-operatório, em particular
menor tempo de hospitalização e menos complicações
infecciosas, quando receberam dieta imunomoduladora
contendo arginina, nucleotídeos e AGω−3. Outro estudo dos
mesmos autores revelou resultado semelhante em pacientes
com outros tipos de câncer do aparelho digestivo60. Outros
autores, no início do atual século, reportaram resultados
similares61.
Em conjunto, as observações clínicas atualmente
disponíveis sugerem uma série de vantagens potenciais da
administração de ELs ricas em AGPIs ômega-3 em pacientes
cirúrgicos. De acordo com o mais recente consenso internacional de especialistas na área, estas soluções proporcionam
maior segurança e tolerabilidade, menor inflamação e
efeito hepatoprotetor (com potencial diminuição do risco
de colestase), em comparação às ELs de OS. O uso de
ELs ricas em AGPIs ômega-3 poderia ser particularmente
interessante em alguns grupos de pacientes cirúrgicos (por
exemplo, hiperdinâmicos ou estáveis com sepse), podendo
diminuir a incidência de hipertrigliceridemia e a consequente
necessidade de descontinuar ou diminuir o aporte de ELs62.
O momento da intervenção nutricional com ELs ricas
em ômega-3 em cirurgia parece ser importante para que
benefícios clínicos sejam atingidos. Estudo demonstrou a
melhora sobre diversos desfechos clínicos após a infusão
perioperatória ou apenas no período pós-operatório; entretanto, menor tempo de internação hospitalar e de taxa de
mortalidade foram observados apenas em pacientes que
receberam a infusão no período perioperatório63. Portanto,

é possível que o enriquecimento celular de AGPIs ômega-3
antes do trauma cirúrgico possa potencializar o impacto
clínico de ELs contendo OP.
Por essa razão, protocolos multimodais de cuidados perioperatórios, como o ACERTO64 ou o ERAS65, têm feito essa
recomendação. A indicação para o uso de AGω−3 e arginina também pode ser encontrada em guias de sociedades
como a BRASPEN, ASPEN e ESPEN. O melhor resultado é
alcançado quando a dieta imunomoduladora é utilizada no
perioperatório, porém há evidências que os resultados são
melhores quando usados isoladamente tanto no pré como
no pós-operatório versus a dieta sem esse tipo de lipídio66.
Doença Grave
Pacientes criticamente enfermos frequentemente apresentam aumento das taxas metabólica e oxidativa, resistência
à insulina e alterações na utilização de substratos. Como
resultado, estes podem apresentar hiperglicemia, comprometimento hepático e maior suscetibilidade a complicações,
como estresse oxidativo, alterações na imunidade celular,
inflamação e trombose67. Essas complicações podem ser
atenuadas ou agravadas pelos tipos de AGs que compõem
as diferentes ELs comercialmente disponíveis.
Em pacientes críticos, o estresse oxidativo está associado
à lesão de isquemia-reperfusão tecidual e intensa resposta
inflamatória sistêmica, contribuindo para quadros de
falência de múltiplos órgãos e sepse, entre outras complicações68. A despeito do elevado grau de insaturação, os
efeitos anti-inflamatórios de AGPIs da família ômega-3 per
si podem contribuir para a diminuição da produção de
espécies reativas de oxigênio (EROs). Além disso, existem
evidências de que AGPIs ômega-3 possam aumentar a
transcrição de enzimas antioxidantes via modulação da
atividade do Nrf269.
Pacientes criticamente enfermos são suscetíveis a alterações imunológicas, que podem ter efeitos pró-inflamatórios
e imunossupressores67. Efeitos potencialmente anti-inflamatórios (decorrentes da síntese de eicosanoides com baixo
potencial pró-inflamatório e da inibição da síntese de citocinas pró-inflamatórias) e pró resolução associados ao uso
de EPA e DHA podem ser de grande interesse no tratamento
desses pacientes, especialmente aqueles com sepse. Em
contraponto, a infusão de ELs à base de OS, como fonte rica
em ARA e precursores, pode propiciar inflamação5.
Várias condições que são frequentemente observadas em
pacientes criticamente enfermos podem favorecer quadros
de trombose. Eicosanoides produzidos a partir de ARA,
principalmente o tromboxano A2, estimulam a agregação
plaquetária. Por outro lado, aqueles originados de EPA e DHA
podem ter efeitos antiagregantes. Estas observações sugerem
que as ELs à base de OS podem aumentar a propensão
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do paciente crítico à trombose, e que ELs ricas em AGPIs
ômega-3 possam diminuir o risco4.
Em pacientes criticamente doentes, a infusão de ELs ricas
em AGPIs ômega-3 tem sido associada com manutenção ou
melhora da função de leucócitos e atenuação de marcadores
da resposta inflamatória, em comparação a ELs com base
em OS, assim como as ELs mais modernas, com perfis mais
neutros sobre funções imunológicas70-73. Esses efeitos se
acompanham de menores taxas de complicações infecciosas
e não-infecciosas e tempo de internação na UTI51. Possivelmente, o menor efeito inflamatório de AGPIs ômega-3 seja
responsável por esses melhores desfechos, uma vez que a
inflamação representa o elo comum entre as manifestações
clínicas frequentemente observadas em pacientes críticos
(imunossupressão, trombofilia e estresse oxidativo).
Grandes ensaios clínicos randomizados sobre ELs
contendo OP são escassos; portanto, resultados de metaanálises têm contribuído para a tomada de decisões clínicas
baseadas em evidências. A maior meta-análise disponível
na área publicada incluiu 13 ensaios (n = 762 pacientes)
em população da UTI54. ELs ricas em AGPIs ômega-3 foram
associadas a menores taxas de infecção e tempo de internação hospitalar e em UTI, mas sem impacto significativo
na mortalidade. Muitos parâmetros laboratoriais também
melhoraram, incluindo marcadores da função hepática, o
que sugere potencial efeito hepatoprotetor e de marcadores
inflamatórios54.
A American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
(ASPEN)74 estabelece que as ELs mais balanceadas podem
melhorar a relação risco/benefício da nutrição parenteral.
Desse modo, sugere, ainda, que, principalmente, as emulsões contendo o óleo de oliva podem melhorar os desfechos
clínicos, quando comparadas àquelas contendo somente o
óleo de soja74. ELs à base de óleo de soja (ricas em ômega
6) devem ser evitadas nos pacientes graves74.
A tolerância às ELs com a mistura de TCM/TCL já está
suficientemente bem documentada. Alguns estudos demonstram as vantagens clínicas específicas em relação às emulsões
com os TCL da soja, contudo, a confirmação por meio de
estudos prospectivos e controlados é mister75,76.
A NP contendo as emulsões com o óleo de oliva é bem
tolerada em pacientes gravemente enfermos. Garcia-deLorenzo et al.77 compararam, em estudo prospectivo, duplo
mascarado e randomizado, a tolerância e os efeitos metabólicos da NP contendo TCM/TCL com aqueles da emulsão
com o óleo de oliva. Não houve diferença nos níveis séricos
das proteínas de fase aguda. Todavia, as provas de função
hepática foram mais bem preservadas no grupo com o
óleo de oliva. Esses resultados podem ser explicados pela
diminuição sistêmica da citocina pró-inflamatória fator de
necrose tumoral (FNT) 77.

Sala-Vila et al.78 revisaram a literatura sobre emulsões
contendo óleo de oliva e concluíram que são seguras, bem
toleradas e com vantagens sobre a função hepática de
pacientes queimados78.
A adição do EPA e do DHA às ELs apresenta efeitos nas
membranas celulares e nos processos inflamatórios. As ELs
com o óleo de peixe, provavelmente, diminuem a permanência dos pacientes graves na UTI75.
Em revisão da literatura que incluiu a NP com o óleo
de peixe, em pacientes em terapia intensiva79, os autores
reportaram decréscimo significativo no tempo de internação
na UTI, quando os estudos de Heller et al.80, Wichmann et
al.81, Tappy et al.82, Wang et al.83 e Friesecke et al.84 foram
analisados em conjunto. Todavia, não houve diferença significativa em relação à mortalidade.
As ELs mistas, que incluem o óleo de peixe, foram utilizadas em dois ensaios clínicos, em voluntários sadios e outro
em pacientes na UTI. Ambos os estudos utilizaram o óleo
de soja como controle. As emulsões mistas se mostraram
melhores em relação aos TCL quanto à eliminação e tolerância, em voluntários sadios85, e os pacientes em estresse
na UTI86 apresentaram melhores estados antioxidantes.
A European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
(ESPEN)87 também estabelece que ELs enriquecidas com EPA
+ DHA (dose óleo de peixe 0,1-0,2 g/kg/d) podem ser administradas em pacientes com terapia nutricional parenteral e
emulsões com óleo de soja, ricas em ômega 6, devem ser
evitadas devido aos riscos dos efeitos pró-inflamatórios87.
As guias europeias 87 citam as meta-análises que
mostraram vantagens das ELs enriquecidas com óleo de peixe
ou óleo de oliva88. Dai et al.89 mostraram melhor sobrevida
e menor tempo de internação.
A ESPEN87 cita também estudos prospectivos randomizados, incluindo pacientes cirúrgicos admitidos na UTI que
tiveram menor morbidade no grupo de óleo de peixe em
comparação àqueles que usaram outras ELs48,70,90-92.
Disfunção Hepática
ELs são parte integral da TN de pacientes com insuficiência intestinal e devem ser administradas em dose
suficiente para prevenir a deficiência de AGs essenciais.
Nesses pacientes, anormalidades fisiológicas ou anatômicas relacionadas à doença subjacente podem culminar
em doença hepática associada à insuficiência intestinal
(IFALD). Entretanto, complicações metabólicas relacionadas
à NP em longo prazo também podem contribuir para o
desenvolvimento de IFALD e colestase. Estas incluem sepse
relacionada ao cateter, infusão contínua de NP, infusão
excessiva de glicose e o uso de ELs à base de OS, em doses
superiores a 1 g/kg/d93-95.
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Ensaios clínicos sugerem que o risco de complicações
hepáticas em pacientes adultos em NP domiciliar em longo
prazo pode ser reduzido com o uso de ELs ricas em AGPIs
ômega-396,97. Além de reduzido conteúdo de AGPIs ômega-6
e fitosterol, essas ELs são acrescidas de quantidades significativas de α-tocoferol98-100. Com base no risco reduzido de lesão
hepática, ELs ricas em AGPIs ômega-3 devem ser preferidas a
ELs compostas exclusivamente por OS em pacientes adultos
que recebem NP por longo tempo. A dose de ELs à base de
OS não deve exceder 1 g/kg/d em adultos que necessitam
de NP, por período superior a seis meses94.

de válvula ileocecal, ruptura do ciclo entero-hepático, sepse
recorrente e/ou hipercrescimento bacteriano do ID108.
O uso de ELs na NP permite redução de glicose em
excesso e favorece o controle glicêmico. Entretanto, é fator
importante implicado na DHAFI95.
O Quadro 3 apresenta os fatores de risco relacionados
à NP, que causam esteatose, colestase e inflamação.

Quadro 3 – Sumário dos fatores de risco de DHAFI relacionados à prescrição
de NP, de uso prolongado e falência intestinal107.

Os termos DHRNP e DHRFI têm sido usados como sinônimos, mas com a proposta preferencial de DHAFI101. As
evidências sugerem que o prejuízo progressivo da função
hepática pelo uso de NP prolongada, por meses ou anos,
não é consequência exclusiva da NP, mas ocorre também
por complicações da falência intestinal (FI) 102. O termo FI é
definido como redução da função intestinal abaixo do mínimo
necessário para absorção de macronutrientes, líquidos e
eletrólitos e requer suplementação intravenosa de NP. É
frequente em pacientes com síndrome de intestino curto94.
A proposta para mudança do nome é em razão de
pacientes com FI necessitarem de uso prolongado de NP,
o que aumenta o risco de complicações hepatobiliares.
Cerca de 20% a 30% dos pacientes com FI devem evoluir
para DHAFI102. Essa é complicação potencialmente fatal,
sobretudo em neonatos e crianças menores.
Esse termo DHAFI só deve ser aplicado quando outras
causas, como hepatite viral, uso de álcool, lesão hepática
induzida por medicamentos e causas autoimunes, forem
excluídas103. O diagnóstico de DHAFI é baseado em dados
clínicos, bioquímicos, radiológicos e, quando necessário,
histológicos. Cavicchi et al.95 propuseram usar o critério
bioquímico e consideraram DHAFI se houvesse alterações
de dois ou três exames hepáticos, 1,5 vezes o valor normal,
por pelo menos seis meses.
A DHAFI é uma das mais sérias complicações da NP,
com lesões hepáticas diversas, como esteatose, esteatohepatite, colestase, fibrose, cirrose e estágio final da doença
hepática104. A prevalência da DHANP depende do critério
diagnóstico e, por isso, pode variar de 4,3%95 a 65%105.
A colestase é predominante em crianças, enquanto
em adultos a esteatose progredindo para fibrose é mais
comum106.
A patogênese da DHAFI não está totalmente elucidada,
mas é multifatorial e relacionada com fatores dependentes
do paciente e fatores dependentes da NP107. Dentre os fatores
relacionados ao paciente destacam-se a síndrome do intestino curto (menos de dois metros de intestino delgado - ID),
intestino ultracurto (menos de 20 cm de ID), falta de estímulo
oral ou enteral, falta do cólon em continuidade, ausência

Esteatose
Sobrecarga de
glicose contínua

Colestase

↑
↑

Ômega 6 em excesso
↑

Fitosterol em excesso
Ômega 3

↓

Deficiência de AGE

↑

Deficiência de Colina

↑

↓

↑

Deficiência de vitamina E
SIC / Ruptura CEH

↑

↑

↑
↑

SIBO / Falta VIC
Sepse

Inflamação

↑

↑

AGE = ácido graxo essencial; CEH = ciclo êntero-hepático; DHAFI = doença hepática associada à falência intestinal; SIBO = hipercrescimento bacteriano no intestino delgado; SIC =
síndrome de intestino curto; VIC = válvula ileocecal.

A oferta de EL-soja maior que 1,0 g/kg/dia é fator de
risco independente de colestase crônica, pelo alto conteúdo
de AGPI-n6 pró-inflamatórios e fitosteróis hepatotóxicos95. De
outro lado, EL-n3 têm efeito anti-inflamatório e sem fitosteróis.
Assim, ELs com combinação de óleos (soja-óleo de
peixe-oliva-coco) reduzem a razão n6/n3, são evidências
promissoras em reduzir oferta de n6 e podem melhorar a
função hepática97 de neonatos, crianças e adultos109,110. O
Quadro 4 contempla dados de estudos com diferentes ELs
e o impacto na DHAFI.
Faltam mais estudos prospectivos, randomizados e duplo
mascarados para melhor avaliar a eficácia e o real benefício
clínico e histológico da EL com OP, como monoterapia ou
mistura de óleos117.
Entretanto, considerando a impossibilidade da suspensão
da NP na vigência de DHAFI, o uso de EL contendo OP deve
ser considerado117, além de outras estratégias para prevenção
e tratamento (Quadro 5).
Pacientes críticos ou cirúrgicos sem FI, em uso de NP
durante hospitalização, podem apresentar alteração de
enzimas hepáticas e/ou fosfatase alcalina em 1,5 a 3 vezes
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Quadro 4 – Composição de ácidos graxos das emulsões lipídicas parenterais comercialmente disponíveis para uso clínico.
Primeiro
autor

Ano

Estudo

N.
Pacientes

EL

Medida
avaliada

Resultado

Cavicchi95

2000

Coorte prospectivo

90

Soja

TFH / biópsia

EL-w6 > 1g/kg/d = DHAFI

Luman111

2002

Retrospectivo

107

Soja

TFH = 1,5 maior

EL redução w6 = melhora TFH

Reimund112

2005

Prospectivo

14

Oliva

segurança

Não influencia inflamação

113

2011

Retrospectivo

40

Soja

TFH / triglicérides

Melhora TFH / triglicérides se ↓W6

L-Talaveron

2011

Retrospectivo

52

Peixe e outros

TFH

EL-w3 = redução TFH

Klek

2013

RCT

73

Smof x soja

TFH

Smof = segura, tolerada, melhora
TFH

Osowska115

2018

Prospectivo

32

Smof x oliva x soja TFH / perfil lipidico

Klek

2018

RCT

67

Smof x oliva x soja

Visschers

114

97

116

TFH

Smof e Oliva = melhora TFH
Oliva / TCL – melhora TFH

TFH = teste de função hepática.

com óleo de soja (OS), em adultos que recebem NP domiciliar e estão em risco de complicações hepáticas (consenso
100%)121. NP domiciliar por mais de seis meses não deve
exceder a dose de 1 g/kg/dia de ELs com OS, para prevenir
complicações hepáticas. Esse risco pode ser reduzido pelo
uso de ELs com OP.

Quadro 5 – Sumário de estratégias para prevenção e tratamento de
DHAFI118.
1. Farmacológico
Ácido ursodesoxicólico
Metronidazol (ou outro antibiótico) se SIBO
2. Emulsão lipídica / NP
Trocar EL-soja por EL-peixe
Realizar a NP cíclica
3. Nutrição
Tentar autonomia enteral e reduzir ou suspender NP
Evitar excesso de macronutrientes
Monitorar deficiências de micronutrientes
Monitorar deficiências de AGE
Ajustar NP para oferta adequada
4. Outras
Estratégias para prevenir ICSRC
Favorecer reabilitação intestinal em centros específicos
5. Potencial terapia
Combinação de EL
Suplementação de colina
Suplementação de vitamina E

As duas diretrizes mais recentes da ESPEN de nutrição
clínica na falência intestinal crônica sugerem para o tratamento de DHAFI reduzir EL e reduzir a razão w6/w3, entre
outras medidas94,110.

AGE = ácido graxo essencial; DHAFI = doença hepática associada à falência intestinal; EL
= emulsão lipídica; ICSRC = infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter; SIBO =
hipercrescimento bacteriano no intestino delgado.

acima do normal, no período de uma a três semanas após
início da NP118. Em geral, são assintomáticos. Antes de atribuir
essas alterações hepáticas apenas à NP, é fundamental avaliar
a presença de doença hepática crônica subjacente, além
de outras causas agudas de lesão hepática, como hipoxia
ou hepatite isquêmica, choque hipovolêmico, hipotensão,
colestase da sepse, medicações, doença biliar litiásica ou
alitiásica, colestase pós-operatória benigna, hemólise ou
hepatite viral aguda119. Sempre que possível, usar concomitantemente NE. Se não for possível, substituir EL com OS
para EL com OP120.
Diretrizes consideram que existe evidência científica
suficiente para indicar EL com OP como preferencial a EL

Recuperação Muscular
Não há evidências robustas para indicar uso de ômega
3 parenteral para recuperação muscular. Estudos com
suplementação oral e modelos animais sugerem possível
papel do ômega 3 na prevenção da perda e da recuperação
muscular, porém estudos com métodos adequados são necessários. Os mecanismos fisiopatológicos pelo qual ocorre a
perda muscular progressiva, seja na sarcopenia primária
ou secundária à desnutrição, imobilidade ou inflamação
associada a doenças, ainda não são totalmente compreendidos. Acredita-se que seja um processo multifatorial, em que
vários processos estão envolvidos, entre os quais podem ser
descritos com destaque:
• Degeneração progressiva neuromuscular, envolvendo
atrofia das fibras musculares, diminuição do número de
neurônios motores alfa afetando a força, substituição
do músculo por tecido conjuntivo fibroso e infiltração do
tecido muscular por adipócitos122,123;
• Mudanças no turnover da proteína muscular, com
aumento da degradação da proteína muscular e resposta
anabólica limitada122;
• Alterações nos níveis hormonais e sensibilidade celular
aos hormônios produzidos, principalmente, o fator de
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crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) e a insulina,
que são as principais moléculas de sinalização anabólica.
A hipertrofia muscular e a síntese proteica são estimuladas
pela ligação do IGF-1 e da insulina aos receptores na
membrana da célula muscular, ativando as fosfatidilinositida 3-quinases (PI3K), a proteína quinase B (Akt)
e a via do mTOR1, iniciando-se o processo anabólico.
Além disso, a insulina tem efeito direto sobre as células
musculares, estimulando o crescimento e a captação de
glicose. Estudos em animais demonstram que os miócitos
tornam-se menos sensíveis aos efeitos anabólicos da
insulina à medida que envelhecem123,124;
• Comportamento e estilo de vida afetam a síntese muscular
tanto via nutrição quanto pela atividade física, regulando
a síntese proteica, isoladamente e em conjunto. Tanto a
ingestão de proteínas quanto o exercício também afetam
a sensibilidade das células à insulina e estão direta e
indiretamente associados com a inflamação. Há aumento
transitório de espécies oxidativas reativas após exercício,
causando resposta anti-inflamatória adaptativa, que tem
efeito na redução da inflamação crônica124;
• Inflamação crônica e estresse oxidativo também contribuem para perda muscular. A inflamação crônica devido
ao envelhecimento, a doença crônica ou os tratamentos
podem causar cascata inflamatória, com concentrações
de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-6 (IL-6),
fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina 1 beta
(IL-1β). Há evidências que o acúmulo dessas citocinas
contribui para um volume reduzido da insulina na síntese
de proteínas124,125.
Dessa forma, foi proposto que os AGs ômega-3 podem
neutralizar a perda de massa muscular e melhorar o desempenho físico, mediando a função de sinalização celular e
danos associados à inflamação.
Estudos com EPA e DHA demonstram que essas moléculas são incorporadas às membranas celulares, incluindo
células inflamatórias e o sarcolema das fibras musculares esqueléticas. Por meio desses e de outros eventos
mediados por membranas, o EPA e o DHA alteram os sinais
intracelulares e intercelulares, resultando na diminuição
da produção de citocinas inflamatórias, quimiocinas,
moléculas de adesão, proteases e enzimas relacionadas
à inflamação124.
Há, ainda, estudos em animais que sugerem que os
efeitos anabólicos e de aumento de desempenho de PUFAs
n-3 derivados de óleo de peixe são, pelo menos em parte,
mediados por alterações transcricionais no músculo. Foram
evidenciadas alterações na expressão gênica de reguladores
de crescimento que atuam no anabolismo e na expressão
gênica de reguladores mestres da função mitocondrial das
células musculares126.

Estudos clínicos com suplementos de óleo de peixe (1,5-4
g/dia) têm resultados controversos: grupos evidenciaram
melhora da massa muscular da perna e força, assim como
força de preensão manual, aumento da massa magra e
melhor velocidade do teste de levantar da cadeira125,127,
enquanto alguns autores, mesmo fazendo suplementações
por 36 meses em conjunto com intervenção multimodal
(aconselhamento nutricional, atividade física, aconselhamento cognitivo e medidas preventivas), não demonstraram
diferenças entre os grupos suplementação e controle128.
Recente revisão sistemática e meta-análise registrou os
efeitos dos PUFAs ômega-3 na massa e função muscular.
Foram analisados ensaios randomizados que usaram PUFAs
ômega-3 como intervenção e analisaram como desfechos
um dos seguintes fatores: massa corporal magra, massa
muscular esquelética, circunferência muscular do braço
médio, força de preensão manual, capacidade voluntária
máxima do quadríceps (CVM) e supino máximo de uma
repetição. Foram selecionados 66 estudos que, após síntese
quantitativa, apontaram relação significativa em favor da
suplementação de ômega-3 para massa corporal magra
(tamanho do efeito 0,27, IC 95% 0,04 a 0,51), massa
muscular esquelética (tamanho do efeito 0,31, IC 95% 0,01
a 0,60) e quadríceps MVC (tamanho do efeito 0,47, IC 95%
0,02 a 0,93) 129. Entretanto, o tamanho das amostras de cada
estudo, heterogeneidade dos grupos e as doses empregadas
limitam a aplicabilidade desses achados para a prevenção e
o tratamento de perda de massa muscular. Há necessidade
de confirmação por meio de estudos com desenhos clínicos
com método adequado.
Não há trabalhos randomizados com uso de ômega-3
parenteral na avaliação de recuperação muscular como
desfecho primário.
Em suma, a despeito de algumas evidências em modelos
animais e em humanos dos efeitos anti-inflamatórios e de
resolução da inflamação do EPA e DHA, para a prevenção
e o tratamento da perda de massa muscular, principalmente
quando combinados com estímulo anabólico pela atividade física, faltam estudos homogêneos e com métodos
adequados.
Pediatria
As ELs são importante fonte de AGs essenciais e de calorias
e, por apresentar osmolaridade semelhante ao plasma, podem
ser administradas por veias periféricas. A introdução precoce
(1º dia de vida) da ELs é atualmente indicada com segurança
e eficácia, o que auxilia na melhora do balanço energético e
na retenção nitrogenada, minimizando a desnutrição precoce
do prematuro, o recém-nascido pré termo (RNPT) 130,131.
A oferta de lipídio deve ser entre 1 e 2 g/kg/dia, elevando-se,
posteriormente, até atingir o máximo entre 3,0 e 4g/kg/dia132.
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RNPT, principalmente os pequenos para a idade gestacional, têm maior dificuldade na hidrólise de lipídios pela deficiência de enzimas lipolíticas (lipase lipoprotéica e colesterol
ACR transferase), portanto, é recomendável, nestes casos,
que a velocidade de infusão de lipídios não ultrapasse 0,17
g/kg/hora, para se evitar a hipertrigliceridemia133.
As ELs com óleo de peixe em prematuros resultaram em
melhor resposta de citocinas inflamatórias e perfil de AGs
consistentes com resposta inflamatória atenuada. Este aspecto
é de grande importância, sobretudo nos RNPT com insuficiência intestinal decorrentes de enterocolite necrosante, gastrosquise e dismotilidade que necessitam NP em longo prazo134.
Conforme o consenso ESPGHAN 201698, para recémnascidos em que se espera longo prazo do uso de NP, é
prudente considerar o uso de ELs com óleo de peixe.
Outro aspecto importante das ELs com óleo de peixe é
a melhora dos níveis plasmáticos e eritrocitários dos AGs
de cadeia longa (LCPUFAs), quais sejam DHA e EPA provenientes da série ômega-3, o que determina melhor oferta
dos LCPUFAs essenciais para o crescimento do cérebro e
desenvolvimento da retina do RNPT135.
Estudos isolados e meta-análise que analisaram a administração precoce de ELs com óleo de peixe demonstraram
redução na retinopatia da prematuridade estágio 3, que
normalmente necessita terapia por laser135.
Também estudos com EL ômega 3 demonstram melhor
ação na diminuição das enzimas hepáticas decorrentes de
quadros de insuficiência intestinal em longo prazo136-138.
Cuidados na Administração
A manipulação de ELs pode aumentar o risco de contaminação. Por isso, fazer uso de misturas totais ou embalagens
multicompartimentais e evitar a reembalagem de ELs são
condutas que devem ser estimuladas139.
ELs ricas em AGPIs ômega-3 são propensas à peroxidação
lipídica, que pode causar danos celulares e lesões hepáticas.
A administração concomitante com multivitamínicos contendo
ácido ascórbico e sob proteção da luz pode ajudar a prevenir
peroxidação lipídica e limitar perdas de vitaminas138. Para
evitar riscos associados à infusão de microprecipitados e
partículas de ELs, alguns países se valem do uso de filtros
em linha de 1,2 µm, principalmente em populações de risco,
como pacientes imunocomprometidos e aqueles em terapia
intensiva140-143.
Hipertrigliceridemia grave, juntamente com alterações
importantes do metabolismo lipídico, são contraindicações
para o uso de ELs. Consistente com as recomendações gerais
para a administração de ELs, as concentrações séricas de
triglicerídeos devem ser avaliadas no início da infusão de
ELs ricas em AGPIs ômega-3 e monitoradas rotineiramente

até o término. Os níveis de triglicerídeos séricos devem estar
dentro dos intervalos recomendados pelas diretrizes locais
ou regionais e, geralmente, não devem exceder 400 mg/dL
(4,5 mmol/L) durante a infusão121.
As ELs com OP foram aprovadas pelo U.S. Federal Drug
Administration (FDA) e introduzidas nos EUA apenas em
2016, embora desde a década de 1990 tenham sido usadas
na Europa e China, para adultos e crianças144.
Dentre os benefícios clínicos do uso de EL com n-3,
destacam-se redução dos triglicérides145-147, melhora de
marcadores inflamatórios55,70,81,92,148,149, melhora da função
hepática52,92,97, redução da morbidade50,54,55,150, redução da
permanência hospitalar50,52,55,92,148,149 e da mortalidade145.
A contraindicação mais comum para o uso de EL com
n-3 é alergia. Nas recomendações do fabricante do produto,
com mistura de quatro óleos, há contraindicação para o uso
a hipersensibilidade conhecida para óleo de soja, oliva, peixe
e/ou amendoim151. Na prática, pacientes que já usaram
outras ELs ou propofol devem tolerar bem EL com n-3.
Casos raros foram relatados de síndrome de sobrecarga
de lipídios (SSL) com o uso dessa formulação, em doses muito
acima da recomendada (3,6 g/kg/h)152. A SSL caracteriza-se
por dores de cabeça, febre, icterícia, hepatoesplenomegalia,
dificuldade respiratória e hemorragia espontânea; além disso,
outros sinais, como anemia, leucopenia, trombocitopenia,
baixos níveis de fibrinogênio e coagulopatia, eventualmente,
podem ocorrer153.
Recentes diretrizes têm recomendado a taxa de infusão
de 0,13 a 0,17g/kg/h, até um ano de idade, e 0,08 a 0,13
g/kg/h, para crianças maiores154,155.
O fabricante recomenda não ultrapassar 0,5 mL/kg/h151.
Não há taxa de infusão recomendada para adultos, mas a
dose parenteral de AGPI n-3 é de 0,1 a 0,2 g/kg/dia75.
Plaquetopenia e Ômega-3
Plaquetopenia ou trombocitopenia é definida quando o
número de plaquetas no sangue é inferior a 150.000/µL. As
plaquetas são células com importante função no processo
de coagulação e cicatrização do organismo. A gravidade
da plaquetopenia impacta nas complicações, que podem
variar de sangramentos espontâneos, em geral quando as
plaquetas estão abaixo de 50.000/µL, mas outros eventos
adversos podem ocorrer, como o risco de trombose156.
Os AGs poli-insaturados ômega-3 e ômega-6 são
componentes essenciais da membrana fosfolipídica das
plaquetas e desempenham importante papel em distintos
aspectos da função dessas células. No entanto, ainda há
controvérsias sobre os metabólitos ativos destes AGs e a
função das plaquetas, faltando translação adequada do que
ocorre in vitro para in vivo.
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A administração de AGs ômega-3 por via oral e enteral,
em geral, contempla doses que não ultrapassam 10 gramas
dia, e por via parenteral a quantidade é em torno de até
0,2 g/kg/dia. Por outro lado, naqueles trabalhos em que
se utilizou maior proporção de estes AGs em relação aos
ômega-6, não há menção a eventos de trombocitopenia.
Recente meta-análise54 sobre o uso de AGs ômega-3
por via parenteral em pacientes críticos incluiu 49 estudos
randomizados. Em apenas quatro, houve análise de variáveis
de coagulação, como tempo de tromboplastina parcial (PTT),
tempo de protrombina (TP) e plaquetas72,73,157,158. Barbosa
et al.72 infundiram 0,09 ± 0,02 g/kg/peso de lipídios com
ômega-3 e demonstraram que não houve diferença entre
o número de plaquetas do grupo ômega-3 versus o que
recebeu triglicérides de cadeia média (TCM) e triglicérides de
cadeia longa (TCL) convencionais. Heller et al.157 avaliaram,
em pacientes submetidos a grandes procedimentos cirúrgicos abdominais, a infusão de 0,2 g/kg de ômega-3 por
via parenteral, sobre variáveis de coagulação, incluindo o
número de plaquetas. Os autores reportaram que, em ambos
os grupos, o número caiu imediatamente após a operação,
mas sem diferença entre grupos, sendo que, no terceiro
dia pós-operatório, os níveis haviam voltado aos valores
pré-operatórios em ambos157. Wang et al.73 randomizaram
pacientes com enfermidades gastrointestinais submetidos a
tratamento cirúrgico que demandaram NP para um grupo
com ômega-3 e outro com solução contendo TCM e TCL.
Novamente, os autores não identificaram diferenças ao longo
dos seis dias de tratamento entre os dois grupos do estudo73.
Em pacientes cirróticos com câncer de fígado operados,
Zhang et al.158 compararam duas soluções lipídicas, uma
contendo ômega-3 e outra convencional, sobre variáveis
de sangramento. Contudo, ainda que os autores citem que
mensuraram plaquetas, PTT e TP, não há a descrição desses
valores no texto, apenas constando que não houve diferenças
de sangramento entre os dois grupos. Por outro lado, quanto
à oferta de AGs ômega-3 por via oral ou enteral, também
descrita em trabalhos com pacientes críticos, os efeitos sobre
as plaquetas ou outros marcadores de sangramento não são
registrados159. Recente revisão160 sobre a influência desses
AGs, que incluiu oito trabalhos com mais de 600 pacientes
com várias enfermidades, a suplementação de até 10g dia
de ácido eicosapentanóico e docosahexanóico, por curto
período, ou de 1,5g, em até 52 semanas, não resultou em
maior taxa de sangramento. Todavia, apenas três trabalhos
citaram que não houve complicações como sangramento,
sem especificamente mencionar o número de plaquetas161-163.
Em conclusão, há poucos estudos que abordam especificamente plaquetopenia. De sorte que a presente discussão
é limitada, pois ainda que alguns dos trabalhos aqui apresentados contemplem a plaquetopenia, há falhas metodológicas. A principal é a ausência de cálculo amostral, e os

que incluíram essa informação determinaram o tamanho
da amostra com base em variáveis não relacionadas com
sangramento ou plaquetas73,162,163. O cálculo amostral é
relevante para determinar o poder das análises estatísticas.
Recomendações de Dose para Suplementação
As soluções de lipídios devem ser infundidas de preferência misturadas às soluções de glicose e aminoácidos, mas
eventualmente poderão ser infundidas à parte, de acordo
com especificações do quadro clínico121,164,165.
A dose máxima de lipídios venosos que pode ser prescrita
com segurança para os pacientes em NP é de até 1,5 g/
kg em 24 horas, sendo a dose usual recomendada 1g/kg/
dia62,121,164.
De acordo com os estudos clínicos, a recomendação da
dose de óleo de peixe nas ELs é entre 0,1 e 0,2 g/kg/dia
em pacientes adultos clinicamente estáveis. Respeitando-se
a dose máxima de lipídios e a recomendação da dose de
óleo de peixe, não há evidência de que haja coagulopatia
ou distúrbios de sangramento nos pacientes que recebem
soluções de NP contendo óleo de peixe121,166.
Esta recomendação é válida para pacientes críticos,
sépticos ou não, cirúrgicos, bem com outras situações clínicas
de hipermetabolismo50,58,83.
Custo Efetividade
Algumas metanálises avaliaram se os benefícios clínicos
até aqui discutidos também se convertem em farmacoeconomia. Assim, NP com n-3 comparada com NP padrão
foi mais custo-eficiente6,8. Feng et al.8 demonstraram que
NP com OP foi mais efetiva com redução da permanência
hospitalar (19,48 x 21,35 dias, p=0,004), redução da
permanência em UTI (5,03 x 6,18 dias, p=0,02), prevenção
de infecção nosocomial (35,6%, p=0,004) e redução do
custo em 93% dos pacientes ($6937 x $8053 por paciente),
quando comparada à NP sem n-3.
Autores de recente metanálise envolvendo dados de cinco
países europeus (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino
Unido) e EUA também fizeram análise de farmacoeconomia
e demonstraram que NP com n-3 resultou em melhor eficácia
clínica (redução da permanência hospitalar e redução da
infecção) e redução de custos97. Assim, a decisão do tratamento baseado em evidências, acrescida agora da análise
de custo-efetividade, deve ser contemplada na tomada de
decisões6,8,167.
CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS
A infusão de ELs ricas em AGPIs ômega-3 ou a combinação com TCM ou OO quando comparadas às ELs
compostas por OS estão associadas à melhor evolução
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clínica de pacientes críticos e cirúrgicos. Mecanismos de
ação incluem melhora do perfil de citocinas e eicosanoides
circulantes (menos inflamatório e imunossupressor) e
preservação da função (por exemplo, melhor ação antibacteriana) e biologia (por exemplo, apoptose, expressão de
moléculas de superfície com função imunológica)144,168-170.
De sorte que há dados clínicos e laboratoriais suficientes
para concluir que ELs ricas em AGPIs ômega-3 são componente valioso da NP para pacientes adultos hospitalizados
e em homecare. Ademais, ELs ricas em AGPIs ômega-3
têm perfil de segurança e tolerabilidade comprovado e
representam componente custo-efetivo dos regimes de
nutrição parenteral. Preocupações de que estas possam
causar aumento na incidência de eventos hemorrágicos
não foram comprovadas52,58.
O uso de ELs em pacientes adultos hospitalizados
continua a ser amplamente estudado. Destaca-se a proposta
de se infundir EL contendo exclusivamente OP como imunofármaco-nutriente, independente da prescrição de NP. Em
pacientes cirúrgicos, essa prática durante os três dias préoperatórios foi associada com melhor perfil de mediadores
imunológicos e funções leucocitárias no pós-operatório90. Em
pacientes críticos com sepse, os benefícios incluíram efeitos
anti-inflamatórios e hepatoprotetores, redução da disfunção
orgânica e até redução da mortalidade, porém restrita a
pacientes com sepse menos grave171,172. Em pacientes críticos
idosos, observou-se melhora de perfis plasmáticos de AGPIs,
da resposta inflamatória e da troca gasosa, contribuindo
para a sobrevida173,174.
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RESUMO
Objetivo: Descrever a terapia nutricional utilizada em pacientes graves infectados pela COVID-19.
Método: Trata-se de um estudo de coorte prospectivo descritivo, cuja coleta de dados foi realizada
com auxílio de um banco de dados autoral, no período de 1 de abril a 30 de setembro de 2020.
Foram incluídos pacientes adultos, de ambos os sexos, que apresentaram diagnóstico confirmado
por exame RT-PCR de COVID-19 e que foram acompanhados durante a internação na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) do Departamento de Anestesiologia da Universidade Federal de São Paulo.
Resultados: A amostra contou com 262 pacientes, sendo a maioria do sexo masculino, com idade
mediana de 59,5 anos. A incidência de terapia nutricional enteral (TNE) durante o estudo foi de
65,6% e pouco mais da metade dos pacientes (57,3%) realizou somente TNE. O início da TNE nas
primeiras 24 horas após a admissão foi frequente, no entanto, foram necessários, em mediana,
5 (IQR 3-6) dias para o alcance das metas nutricionais. O percentual mediano de adequação
nutricional foi de 63,6% (48,3%-75,9%) e 59,2% (42,2%-70,7%) para energia e proteínas, respectivamente. Aproximadamente, um terço (30,1%) dos pacientes alimentou-se apenas por via oral
durante todo o período, sendo a consistência pastosa homogênea a mais prescrita (48,5%) e na
qual os pacientes foram mais suplementados (n=25). Não foi possível iniciar a terapia nutricional
para 4,2% dos pacientes, pois faleceram nos primeiros sete dias de internação (mediana: 3 dias;
variação de 1-7 dias). Conclusão: Apesar da TNE ter sido precoce, a progressão para as metas
nutricionais foi dificultada por fatores relacionados à interrupção de dieta em UTI.
ABSTRACT
Objective: To describe a nutritional therapy used in critically ill patients infected with COVID19. Methods: This is a descriptive prospective cohort study, whose data collection was carried
out with the aid of an authorial database, from April 1st to September 30th, 2020. Were included
patients adults of both genders, who had a diagnosis confirmed by an exam of RT-PCR COVID-19
and who were followed up during their stay in the Intensive Care Unit (ICU) of the Department
of Anesthesiology of the Federal University of São Paulo. Results: The sample consisted of 262
patients, mostly male and with a median age of 59.5 years. An enteral nutritional therapy (ENT)
treatment during the study was 65.6% and just over half of the patients (57.3%) underwent only
ENT. The onset of ENT within the first 24 hours after admission was frequent, however, a median
of 5 (IQR 3-6) days was examined to reach nutritional goals. The median percentage of nutritional
adequacy was 63.6% (48.3%-75.9%) and 59.2% (42.2% -70.7%) for energy and protein, respectively. Approximately one third (30.1%) of the patients ate only orally throughout the period, with
homogeneous pasty consistency being the most prescribed (48.5%) and in which patients received
more supplementation (n = 25). It was not possible to initiate nutritional therapy for 4.2% of the
patients, as they died within the first seven days of hospitalization (median: 3 days; interval of
1-7 days). Conclusion: Although ENT was early, progression to nutritional goals was hampered
by factors related to diet interruption in the ICU.

Nutricionista residente, Universidade Federal de São Paulo, Hospital São Paulo, Unidade de Terapia Intensiva da Anestesiologia, São Paulo, SP,
Brasil.
Nutricionista Doutora, Universidade Federal de São Paulo, Hospital São Paulo, Unidade de Terapia Intensiva da Anestesiologia, São Paulo, SP,
Brasil.
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INTRODUÇÃO
O surto de uma nova pneumonia infecciosa que surgiu
na cidade de Wuhan, China, em dezembro de 2019, levou
a Organização Mundial da Saúde (OMS) a determinar
emergência de saúde pública de interesse internacional,
declarando estado de pandemia1,2. O patógeno foi designado como SARS-CoV-2 e a pneumonia foi chamada popularmente de COVID-19 (acrômio para “doença coronavírus
2019”). A pneumonia viral se destacou por sua alta taxa
de propagação, porém de baixa letalidade3, sendo os mais
acometidos os pacientes idosos com comorbidades4,5.
A infecção é causada pela ligação da proteína spike da
superfície viral ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), que é expressa tanto no trato respiratório
como no trato intestinal, induzindo inflamação e aumento
da secreção de citocinas4,6.
O espectro clínico da doença é variável. Pacientes sintomáticos podem cursar com febre, tosse seca2,7, dispneia7,
fadiga2, disfunção olfatória e gustativa8, além de alguns
apresentarem sintomas gastrointestinais7,9. Condições mais
graves podem incluir a síndrome do desconforto respiratório
agudo grave, falência de múltiplos órgãos e óbito10. Além
disso, estima-se que os casos mais graves podem levar cerca
de 15% dos pacientes contaminados para internação em
unidade de terapia intensiva (UTI)11.
A terapia nutricional (TN) é parte fundamental do cuidado
integral na atenção ao paciente crítico12, sendo vista como
uma estratégia terapêutica capaz de reduzir a gravidade
da doença, diminuir complicações, diminuir o tempo de
permanência em UTI e, assim, impactar favoravelmente os
resultados dos pacientes13.
Sociedades brasileiras e americanas se dispuseram a
fornecer guidelines para manejo do suporte nutricional em
pacientes infectados pelo novo coronavirus12,14. Entretanto,
em vista da falta de evidência direta em pacientes com
COVID-19, é válida uma investigação acerca do suporte
nutricional nesta população. Nesta perspectiva, o presente
estudo tem como objetivo descrever a TN utilizada em
pacientes graves infectados pela COVID-19.
MÉTODO
Trata-se de um estudo de coorte prospectivo descritivo,
realizado a partir de dados coletados de pacientes acompanhados durante a internação na UTI do Departamento
de Anestesiologia da Universidade Federal de São Paulo.
Este estudo foi conduzido com base nas recomendações
da Strengthening the Reporting of Observational Studies in
Epidemiology (STROBE)15.
A casuística do estudo foi constituída por pacientes adultos
(acima de 18 anos), de ambos os sexos, que apresentaram

diagnóstico confirmado por exame RT-PCR de COVID-19. A
coleta de dados foi realizada no período de 1 de abril a 30
de setembro de 2020, com auxílio de um banco de dados
autoral, o qual contém variáveis demográficas, nutricionais,
relacionadas à tolerância nutricional e desfecho em UTI.
Quanto às variáveis demográficas, foram coletadas
informações sobre sexo, idade, comorbidades, modo
respiratório e tempo de internação em UTI. Já as variáveis
nutricionais contaram com dados da TN aplicada, como
a via de administração, característica da fórmula enteral,
tempo, em dias, para atingir metas nutricionais, porcentagem
de adequação calórica e proteica e os motivos que interferiram na progressão de dieta. As variáveis relacionadas à
tolerância nutricional incluíram dados referentes à presença
de diarreia (mais que três evacuações líquidas no dia por
dois dias consecutivos), volume residual gástrico (≥500 ml)
e êmese. Por fim, as variáveis referentes ao desfecho clínico
abordaram informações de alta ou óbito em UTI.
Foram adotados como critérios de inclusão dados de
pacientes que apresentaram variáveis completas em banco de
dados, e foram excluídos dados de pacientes cujas variáveis
estavam incompletas.
Foi medida, no momento da admissão em UTI, a WHO
Clinical Progression Scale16. Trata-se de uma escala que
fornece uma medida da gravidade da doença em um intervalo de 0 (não infectados) a 10 (mortos), com elementos
de dados que são rapidamente obtidos a partir de registros
clínicos, como modo ventilatório, uso de drogas vasoativas,
diálise e entre outros.
As necessidades nutricionais foram estimadas individualmente, conforme diretriz para pacientes graves. Foi utilizada,
para o cálculo de adequação energética, fórmula de bolso
de 20-30 kcal/kg/dia. Porém, para pacientes obesos (IMC
≥ 30 kg/m²), foi utilizado o requerimento de 11-14 kcal/
kg/dia. Para o cálculo de adequação proteica, foi utilizada
a faixa de 1,2 a 2,0 g de proteína/kg/dia13.
O peso utilizado para o cálculo das necessidades nutricionais foi o peso relatado pelo paciente durante triagem
nutricional ou o peso ideal calculado a partir do IMC médio,
mínimo ou máximo da eutrofia para adultos17 e idosos18, de
forma a se adequar à realidade do paciente.
Foi preconizado avançar em direção à meta nutricional
em 24 a 48 horas, conforme tolerado pelo paciente, sendo
monitorada a síndrome de realimentação através de exames
laboratoriais de fósforo, magnésio e potássio. Esforços foram
realizados para fornecer ≥ 80% de energia e proteína estimada da meta entre 48-72 horas para atingir o objetivo
clínico13.
O primeiro dia da terapia nutricional enteral (TNE) foi
definido a partir da prescrição médica. Foi analisado, para
cada paciente em uso de dieta enteral, durante uma semana
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após sua prescrição, a quantidade de caloria e proteína
prescrita e efetivamente ofertada em relação às necessidades
nutricionais estimadas. Este período foi determinado por ser
o tempo necessário para o alcance das necessidades nutricionais14. O tempo em jejum que precede o início da TN
não foi analisado. A porcentagem de adequação calórica e
proteica foi determinada pelo cálculo da média, em sete dias,
da adequação entre caloria e proteína infundida x 100/meta
nutricional calculada. Foram utilizados, como referencial de
adequação, valores iguais ou superiores a 70%19.
O banco de dados foi criado no Microsoft Excel® e as
variáveis coletadas foram avaliadas, inicialmente, de forma
descritiva, segundo suas medidas de tendência central, como
média, desvio padrão e variância, e segundo sua distribuição percentual. Medidas sumárias, ou seja, frequências
e mediana [intervalo interquartil, IQR] ou amplitude min-max
[range] foram relatadas. Todas as análises foram realizadas
com o software estatístico Rstudio 1.3.959.
Para condução da pesquisa utilizamos a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São
Paulo, de acordo com a Resolução Nº466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, sob número 038131/2017.

que necessitaram de UTI, a mediana (IQR) do tempo de
permanência foi de 9 (6-13) dias, sendo que a maioria necessitou de suporte respiratório, inclusive de ventilação mecânica
invasiva24. Uma meta-análise, que envolveu 57.420 pacientes
adultos contaminados que receberam ventilação mecânica
invasiva, estimou a taxa de letalidade geral em 45% [intervalo
de confiança de 95% (IC), 39–52%], variando as estimativas
de acordo com a faixa etária25.
A incidência de TNE durante o estudo foi de 172/262
(65,6%) e pouco mais da metade dos pacientes 150/262
(57,3%) realizaram somente TNE durante a internação na
UTI. Quatro pacientes foram submetidos à TNE, a despeito
da ausência de ventilação invasiva durante a internação.
Apenas um paciente realizou NPT em associação com a
TNE. A incidência de alimentação por via oral durante
o estudo foi de 99/262 e, aproximadamente, um terço
(30,1%) dos pacientes alimentou-se apenas por via oral
durante todo o período. Devido à gravidade do quadro
clínico na admissão na UTI, não foi possível iniciar a
terapia nutricional para 11/262 (4,2%) dos pacientes. Estes
pacientes faleceram nos primeiros sete dias de internação
(mediana: 3 dias; range 1-7 dias).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Caracterização dos pacientes com COVID-19 admitidos na UTI
durante o período do estudo.

Ao todo, 286 pacientes foram incluídos em banco de
dados, sendo 24 destes excluídos por apresentarem variáveis
incompletas. Por fim, o estudo contou com um total de 262
pacientes.

Características
Sexo masculino, n (%)
Idade, mediana (Q1-Q3)

A amostra estudada foi composta predominantemente por
pacientes do sexo masculino (62,2%), com idade mediana
de 59,5 (51-69) anos. As comorbidades mais encontradas
foram hipertensão arterial (64,5%), diabetes mellitus (39,7%)
e doença renal crônica em estágio avançado ou transplante
renal (22,1%). Aproximadamente, pouco mais da metade
dos pacientes foram admitidos na UTI em ventilação mecânica invasiva, com escore de gravidade da OMS igual ou
superior a sete pontos. O tempo mediano de internação na
UTI foi de 10,5 (5-19) dias e a taxa de mortalidade foi de
43,5% (Tabela 1).
Dados semelhantes foram encontrados em uma metaanálise que avaliou a prevalência de comorbidades em
1.576 pacientes infectados pela COVID-19, as mais prevalentes foram hipertensão e diabetes, seguidas por doenças
cardiovasculares e doenças do sistema respiratório20. Além
disso, revisões sistemáticas observaram que a gravidade da
doença foi significativamente maior em homens, pacientes
com idade avançada, com presença de comorbidades, uso
de ventilação mecânica invasiva e admissão em UTI8,21,22.
Pode ser que pacientes com COVID-19 fiquem internados
por um período maior23. Na Lombardia, de 1.591 pacientes

Resultados (n=262)
163 (62,2)
59,5 (51,0-69,0)

Comorbidades, n (%)*
HAS

169 (64,5)

DM

104 (39,7)

DRC dialítico ou transplante renal

58 (22,1)

Dislipidemia

17 (6,5)

Etilismo

14 (5,3)

Tabagismo

25 (9,5)

Escala OMS de gravidade, n (%)
4

25 (9,5)

5

94 (35,9)

6

6 (2,3)

7

20 (7,6)

8

117 (44,6)

Tempo de internação (dias), mediana (Q1-Q3)
Mortalidade na UTI, n (%)

10,0 (5,0-19,0)
114 (43,5)

DM = diabetes mellitus; DRC = doença renal crônica; HAS = hipertensão arterial; TNE = terapia
nutricional enteral; TNP = terapia nutricional parenteral; UTI = unidade de terapia intensiva, VO
= via oral. *resposta múltipla.
Fonte: Hospital São Paulo, São Paulo, 2020.
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As características gerais da terapia nutricional por via
oral realizada estão apresentadas na Tabela 2. A maioria
dos pacientes recebeu dieta na consistência pastosa homogênea (48.5%), sendo este grupo o mais suplementado
(71,4%), seguido do grupo que recebeu dieta pastosa
heterogênea (n=11,4%).

Tabela 2 – Caracterização dos pacientes com COVID-19 admitidos na UTI
durante o período do estudo.
Consistência, n (%)

Resultados
(n=99)

Suplementação
(n=35)

Pastosa homogênea

48 (48,5)

25 (71,4%)

Leve

8 (8,0)

1 (2,8%)

Pastosa heterogênea

14 (14,2)

4 (11,4%)

Branda

10 (10,1)

3 (8,6%)

Geral

19 (19,2)

2 (5,7%)

Fonte: Hospital São Paulo, São Paulo, 2020.

Foram utilizados quatro tipos de suplementos por
via oral: (1) dieta líquida, normocalórica (1,2 kcal/ml),
hiperproteica, isenta de fibras, lactose, sacarose e glúten;
(2) suplemento oral líquido, hipercalórico (1,5 kcal/ml),
normoproteico, com sacarose, isento de fibras, lactose e
glúten; (3) suplemento oral líquido, normocalórico (1,0
kcal/ml), normoproteico, isento de lactose, sacarose e
glúten; (4) dieta em pó à base de proteína isolada de
soja, hipercalórico (2,0 kcal/ml), hiperproteico, isento de
fibras e glúten.
A hipótese do uso de dieta pastosa homogênea pela
maioria dos pacientes é que a prescrição desta consistência foi necessária devido a sintomas respiratórios7 e
presença de disfagia26-29. A disfagia é uma complicação
comum em pacientes internados em terapia intensiva,
devido a cuidados intensivos prolongados, intubação,
traqueostomia e insuficiência respiratória26,27. No entanto,
evidências atuais descrevem alta incidência de disfagia
em pacientes graves com COVID-19, agravada por dificuldade respiratória, descondicionamento e complicações
neurológicas 28,29. A fraqueza neuromuscular, trauma
orofaríngeo e laríngeo, sensibilidade laríngea reduzida,
sincronização prejudicada da respiração e da deglutição,
delírio e comprometimento cognitivo são mecanismos
evidenciados em pacientes graves infectados, que podem
contribuir para a disfagia em UTI28.
As características da TNE implementada encontram-se na
Tabela 3. Para todos os pacientes, a fórmula enteral utilizada
é caracterizada por ser polimérica, normocalórica (1,2 kcal/
ml), hiperproteica, normolipídica, levemente hipertônica (391
mOsm/kg água), isenta de fibras, lactose, sacarose e glúten.
A sua infusão foi gravitacional e intermitente, através da
oferta por meio de frascos, de três em três horas, conforme
protocolo da Instituição.

A fórmula enteral utilizada para todos os pacientes está
de acordo com o recomendado pela diretriz para pacientes
graves com COVID-19. Entretanto, esta fórmula é sugerida
na fase aguda inicial da doença crítica e, conforme o estado
do paciente melhore e doses de vasopressor diminuam, a
adição de fibra deve ser considerada, a fim de atingir seus
benefícios não nutricionais para a microbiota intestinal12,14.
Na primeira onda da doença, pouco se conhecia a respeito
do manejo nutricional adequado, assim, os pacientes em
TNE permaneceram com o uso da mesma fórmula enteral.
A diretriz sugere, ainda, o uso da nutrição enteral contínua
em vez de intermitente, visando à diminuição da exposição
da equipe de saúde à doença14. Porém, a instituição do
estudo não faz uso de nutrição enteral contínua por questões
técnicas.
Um total de 146 pacientes foram incluídos nas análises
de adequação da TNE. Pacientes que realizaram TNE por
menos de 48 horas ou que faleceram durante os primeiros
sete dias de internação foram excluídos. O início da TNE
nas primeiras 24 horas após a admissão foi frequente, no
entanto, foram necessários, em mediana, 5 (IQR 3-6) dias
para o alcance das metas nutricionais. A taxa de alcance
precoce das metas nutricionais (até 3 dias) foi de 29,5% para
energia e 26,7% para proteínas. O percentual mediano de
adequação nutricional durante os primeiros sete dias de TNE
foi de 63,6% (48,3%-75,9%) e 59,2% (42,2%-70,7%) para
energia e proteínas, respectivamente (Tabela 3).
A nutrição enteral precoce, iniciada entre 24 e 48 horas,
traz benefícios para pacientes graves e deve ser considerada.
Quanto ao tempo para alcance das metas nutricionais,
é recomendado para pacientes graves com COVID-19 o
avanço lento, iniciando com dose trófica e atingindo sua
dose total dentro da primeira semana da doença crítica12,14.

Tabela 3 – Características da terapia nutricional enteral (TNE) implementada
nos pacientes com COVID-19 admitidos na UTI durante o período do estudo.
Avaliação da TN

Resultados
(n=146)

Tempo para início da TNE (dias), mediana (IQR) MISS 2

1 (0-2)

Tempo para alcance das necessidades energéticas
estimadas (dias), mediana (IQR)

5 (3-6)

Alcance das necessidades energéticas ≤ 3 dias, n (%)
Tempo para alcance das necessidades proteicas
estimadas (dias), mediana (IQR)
Alcance das necessidades proteicas ≤ 3 dias, n (%)

43 (29,5)
5 (3-6)
39 (26,7)

Adequação das necessidades energéticas estimadas
Adequação em 7 dias (%), mediana (IQR)
Adequação em 7 dias ≥ 70%, n (%)

63,6 (48,3-75,9)
56 (38,4)

Adequação das necessidades proteicas estimadas
Adequação em 7 dias (%), mediana (IQR)
Adequação em 7 dias ≥ 70%, n (%)
TN = terapia nutricional.
Fonte: Hospital São Paulo, São Paulo, 2020.

BRASPEN J 2022; 37 (2): 139-44

142

59,2 (42,2-70,7)
42 (28,8)

Terapia nutricional em pacientes graves com COVID-19

Estando, assim, o tempo verificado no presente estudo dentro
do período proposto pelas diretrizes.
Ao analisar a porcentagem de adequação calóricoproteica, verificou-se que a mediana da porcentagem de
adequação foi inferior a 70%. As adequações encontradas
neste estudo (≥70%) estiveram presentes em menos da
metade dos pacientes. Frequentemente, pacientes internados
e em uso de terapia nutricional enteral recebem um valor
calórico e proteico inferior às suas necessidades biológicas.
Fatores relacionados à tolerância à dieta (êmese, diarreia,
resíduo gástrico e distensão abdominal), associados às
práticas de rotina de enfermagem (manipulação do paciente
e administração de medicamentos), fatores previsíveis (jejum
para procedimentos e exames) e fatores imprevisíveis (perda
ou obstrução de sonda) acabam determinando aumento
do déficit nutricional e, consequentemente, promovem a
depleção do estado nutricional19.
Os possíveis motivos que podem ter interferido na oferta
da nutrição enteral encontram-se descritos na Tabela 4.
Observa-se que 34% dos pacientes tiveram interrupção na
progressão ou na oferta da nutrição enteral devido ao uso
de propofol. As necessidades nutricionais devem levar em
consideração o uso de sedação com propofol em termos
de calorias lipídicas e calorias totais, visto a possibilidade
de hiperalimentação relacionada à oferta calórica não
nutricional13,15. Assim, a oferta de dieta enteral é reduzida
em calorias para serem acrescidas as calorias não nutricionais do propofol. Outro motivo que interferiu na oferta de
nutrição enteral, em 34,8% dos pacientes, foram os sintomas
gastrointestinais. Há evidência que sugere que a presença
da enzima ECA2 encontrada em células glandulares em
biópsia de esôfago, estômago, duodeno e mucosa retal30
pode justificar sintomas como diarreia, êmese, náusea,
desconforto abdominal e, em alguns casos, sangramento
gastrointestinal7,9. A intolerância à nutrição enteral é comum,
durante as fases agudas iniciais e finais da fase da doença
crítica, estando os sintomas gastrointestinais associados à
maior gravidade da doença14.
Tabela 4 – Motivos que possivelmente interferiram na oferta de terapia
nutricional enteral (TNE).
Motivo

12 (8,5)

VRG ≥ 500 ml

18 (12,8)

Diarreia

19 (13,5)

Jejum para procedimentos

20 (14,2)

Instabilidade hemodinâmica

22 (15,6)

Uso de propofol

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, a maioria dos pacientes necessitou de TNE.
Apesar da nutrição enteral ter sido precoce e o alcance das
metas nutricionais estar dentro do tempo estabelecido por
diretrizes, a nutrição enteral foi dificultada por interrupções
devido à intolerância gastrointestinal, uso de propofol, jejum
para procedimentos, entre outros.
Outro dado relevante foi a prevalência de pacientes
que fizeram uso de dieta por via oral na consistência
pastosa homogênea, podendo levantar a hipótese de
sua implementação devido aos sintomas respiratórios e à
presença de disfagia, característicos da COVID-19, sendo
este grupo também o que mais recebeu suplementação
por via oral.
Este estudo apresentou alguns fatores limitantes, tais
como a dificuldade de aferição do peso atual para cálculo
das necessidades nutricionais dos pacientes, o qual não foi
possível de ser realizado em ambiente de UTI, e a análise
de VRG, que só foi considerada quando igual ou superior a
500 ml, valores inferiores não foram investigados.
De forma geral, o estudo foi capaz de apresentar a TN
utilizada pelos pacientes com COVID-19 admitidos em UTI e
mais estudos são necessários para que se possa estabelecer
o manejo nutricional adequado para esta população.

Resultados
(n=146) n (%)*

Êmese

Perda de SNE

Vale ressaltar que os motivos que levaram à dificuldade
de oferta de nutrição enteral observados neste estudo foram
semelhantes aos encontrados em demais estudos envolvendo
pacientes em terapia intensiva. Um estudo que acompanhou
231 pacientes críticos não contaminados pela COVID-19,
em uso de nutrição enteral, observaram que a interrupção
da administração da fórmula enteral por exames e procedimentos foi o principal motivo com 41,5% das intercorrências.
A incidência de êmese/volume residual gástrico alto foi de
31,9% e de diarreia de 9,6%31. Já no estudo de Borges et
al.32, que investigou a ocorrência de diarreia nosocomial em
457 pacientes em terapia intensiva, a incidência foi elevada
(29,5%), sendo os principais fatores de risco para a sua
ocorrência o número de antibióticos prescritos e a duração
da antibioticoterapia.

REFERÊNCIAS
1. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al.
COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate, and
fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83.
2. Sun P, Qie S, Liu Z, Ren J, Li K, Xi J. Clinical characteristics of
hospitalized patients with SARS-CoV-2 infection: a single arm
meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):612-7.
3. Zheng Z, Peng F, Xu B, Zhao J, Liu H, Peng J, et al. Risk factors
of critical & mortal COVID-19 cases: a systematic literature
review and meta-analysis. J Infect. 2020;81(2):e16-e25.
4. Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, Sayer G, Griffin JM, Masoumi
A, et al. COVID-19 and cardiovascular disease. Circulation.
2020;141(20):1648-55.

2 (1,4)
48 (34,0)

SNE = sonda nasoenteral. *resposta múltipla.
Fonte: Hospital São Paulo, São Paulo, 2020..

BRASPEN J 2022; 37 (2): 139-44

143

Mantovani LM et al.

5. Espinosa OA, Zanetti ADS, Antunes EF, Longhi FG, Matos
TA, Battaglini PF. Prevalence of comorbidities in patients and
mortality cases affected by SARS-CoV2: a systematic review
and meta-analysis. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2020;62:e43.
6. Vaduganathan M, Vardeny O, Michael T, McMurray JJV,
Pfeffer MA, Solomon SD. Renin-angiotensin-aldosterone
system inhibitors in patients with Covid-19. N Engl J Med.
2020;382(17):1653-9.
7. Cheung KS, Hung IFN, Chan PPY, Lung KC, Tso E, Liu R,
et al. Gastrointestinal manifestations of SARS-CoV-2 infection and virus load in fecal samples from a Hong Kong
Cohort: systematic review and meta-analysis. Gastroenterology.
2020;159(1):81-95.
8. Tong JY, Wong A, Zhu D, Fastenberg JH, Tham T. The prevalence of olfactory and gustatory dysfunction in COVID-19
patients: a systematic review and meta-analysis. Otolaryngol
Head Neck Surg. 2020;163(1):3-11.
9. Mao R, Qiu Y, He JS, Tan JY, Li XH, Liang J, et al. Manifestations and prognosis of gastrointestinal and liver involvement in
patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis.
Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5(7):667-78.
10. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel
coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Lancet. 2020;395(10223):507-13.
11. AMIB. Associação de Medicina Intensiva Brasileira. AMIB
apresenta dados atualizados sobre leitos de UTI no Brasil.
[online]. 2020. Acesso em 30/2/2022. Disponível em: <https://
www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/28/
dados_uti_amib.pdf>
12. Campos LF, Barreto PA, Ceniccola GD, Gonçalves RC, Matos
LBN, Zambelli CMSF, et al. Parecer BRASPEN/AMIB para
o enfrentamento do COVID-19 em pacientes hospitalizados.
Apoio institucional da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). BRASPEN J. 2020;35(1):3-5.
13. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson
DR, Braunschweig C, et al; Society of Critical Care Medicine;
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support
therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care
Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and
Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr.
2016;40(2):159-211.
14. Martindale R, Patel JJ, Taylor B, Warren M, McClave SA. Nutrition therapy in the patient with COVID-19 disease requiring
ICU care. J Parenteral and Enteral Nutrition, 2020. Acesso em
30/2/2022. Disponível em: https://www.sccm.org/getattachment/Disaster/Nutrition-Therapy-COVID-19-SCCM-ASPEN.
pdf?lang=en-US
15. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC,
Vandenbroucke JP; STROBE Initiative. The Strengthening the
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)
statement: guidelines for reporting observational studies. Epidemiology. 2007;18(6):800-4.
16. WHO. World Health Organization. Working Group on the Clinical
Characterisation and Manegement of COVID-19 infection. A
minimal common outcome measure set for COVID-19 clinical
research. The Lancet Infectious Diseases, 2020;20:e192-97.
17. WHO. World Health Organization. Expert Committee on
Physical Status: the use and interpretation of Anthropometry.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

Physical status: the use and interpretation of anthropometry:
report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO; 1997. 452p.
OPAS. Organização Panamericana de la Salud. Encuestra multicêntrica saludbienestar y envejecimiento (SABE) en América
Latina: informe preliminar. Washington: OPAS; 2001.
Ruotolo F, Severine AN, Rodrigues ALCC, Ribeiro PC, Suiter
E, Yamaguti A. Monitoramento da adequação calórico-proteica
da terapia nutricional enteral exclusiva em pacientes internados
em hospital privado da cidade de São Paulo. Rev Bras Nutr Clin.
2014;29(3):221-5.
Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z, Guo Q, et al. Prevalence
of comorbidities and its effects in patients infected with SARSCoV-2: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis.
2020;94:91-5.
Setiati S, Harimurti K, Safitri ED, Ranakusuma RW, Saldi
SRF, Azwar MK, et al. Risk factors and laboratory test
results associated with severe illness and mortality in
COVID-19 patients: a systematic review. Acta Med Indones.
2020;52(3):227-45.
Fang X, Li S, Yu H, Wang P, Zhang Y, Chen Z, et al. Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis
of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Aging
(Albany NY). 2020;12(13):12493-503.
Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Liu H, et al. Clinical course and
outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia
in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational
study. Lancet Respir Med. 2020;8(5):475-81.
Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L,
Castelli A, et al; COVID-19 Lombardy ICU Network. Baseline
characteristics and outcomes of 1591 patients infected with
SARS-CoV-2 admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy.
JAMA. 2020;323(16):1574-81.
Lim ZJ, Subramaniam A, Reddy MP, Blecher G, Kadam U, Afroz
A, et al. Case fatality rates for patients with COVID-19 requiring
invasive mechanical ventilation: a meta-analysis. Am J Respir
Crit Care Med. 2021;203(1):54-66.
Macht M, Wimbish T, Clark BJ, Benson AB, Burnham EL,
Williams A, et al. Postextubation dysphagia is persistent and
associated with poor outcomes in survivors of critical illness.
Crit Care. 2011;15(5):R231.
Schefold JC, Berger D, Zürcher P, Lensch M, Perren A, Jakob
SM, et al. Dysphagia in Mechanically Ventilated ICU Patients
(DYnAMICS): a prospective observational trial. Crit Care Med.
2017;45(12):2061-9.
Printza A, Tedla M, Frajkova Z, Sapalidis K, Triaridis S.
Dysphagia severity and manegement in patients with COVID19. Curr Health Sci J. 2021;47(2):147-56.
Dawson C, Capewell R, Ellis S, Mattews S, Adamson S, Wood
M, et al. Dysphagia presentation and management following
COVID-19: an acute care tertiary centre experience. J Laryngol
Otol. 2020;10:1-6.
Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan H. Evidence for
gastrointestinal infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology.
2020;158(6):1831-3.
Petros S, Engelmann L. Enteral nutrition delivery and energy
expenditure in medical intensive care patients. Clin Nutr.
2006;25(1):51-9.
Borges SL, Pinheiro BV, Pace FHL, Chebli JMF. Diarreia nosocomial em unidade de terapia intensiva: incidência e fatores de
risco. Arq Gastroenterol. 2008;45(2):117-23.

Local de realização do estudo:Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Departamento de Anestesiologia da Universidade Federal
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
Conflito de interesse: Os autores declaram não haver.
BRASPEN J 2022; 37 (2): 139-44

144

A

Original Article

Protein intake and muscle strength in gastrointestinal and accessory organs of digestion cancer outpatients

Association between protein intake and indicators
of muscle strength and mass in gastrointestinal
and accessory organs of digestion cancer
outpatients: a preliminary and cross-sectional
study from a single center
Associação entre ingestão proteica e indicadores de força e massa muscular em pacientes ambulatoriais com
câncer gastrointestinal e de órgãos acessórios da digestão: estudo preliminar e transversal de um único centro
DOI: 10.37111/braspenj.2022.37.2.03
Vanessa A. Araújo1
Lara G. Mainardi2
Gustavo D. Pimentel3

Unitermos:
Proteínas. Neoplasias Gastrointestinais. Neoplasias
do Sistema Digestório. Força Muscular. Sono.
Keywords:
Proteins. Gastrointestinal Neoplasms. Digestive System Neoplasms. Muscle Strength. Sleep.
Address for correspondence
Gustavo Duarte Pimentel
Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Goiás
Rua 227, Quadra 68 s/n° – Setor Leste Universitário
– Goiânia, GO, Brasil – CEP 74605-080
E-mail: gupimentel@yahoo.com.br
Submission:
March 21, 2022
Accepted for publication:
June 16, 2022
1.
2.
3.

ABSTRACT
Introduction: Cancer patients have metabolic and physiological changes that contribute to loss
of muscle mass and function. However, adequate protein ingestion before bed combined with
lunch is effective on muscle mass and strength in cancer patients. This study aimed i) to identify
the distribution of protein in meals throughout the day, and ii) to verify the association between
protein intake and indicators of muscle mass and function in gastrointestinal and accessory organs
of digestion cancer patients. Methods: A cross-sectional study enrolled a total of 115 gastrointestinal and accessory organs of digestion cancer outpatients. Body weight, height, body mass
index (BMI), calf circumference, arm circumference, adductor pollicis muscle thickness (APMT), gait
speed and handgrip strength (HGS), were collected. The cut-off point used to classify the adequate
consumption of protein was set at 30g at the last meal before bed combined with lunch. Differences between groups were tested using the T Student or Chi-Square tests. Logistic regression
analyses were done to assess the association between pre-sleep protein and indicators of muscle
mass and function. Results: Of the 115 patients, 26% had protein intake ≥ 30g at the last meal
before bed and lunch (n = 30; 58.5 ± 11.7 years) and 74% had pre-sleep protein intake < 30g
(n = 85; 61.9 ± 13.1 years). Association between the ≥30g protein intake and HGS in the crude
model (OR: 1.07 95%CI [1.01-1.12], p= 0.005), as well as adjusting for age, sex, treatment type,
physical activity, alcohol use, smoking habit, daily protein intake (g/kg), and daily calorie (kcal/d)
(OR: 1.12 95%CI [1.0-1.26], p = 0.03) was found. Conclusion: In gastrointestinal and accessory
organs of digestion cancer outpatients, ≥30 g protein intake at the last meal before bed combined
with lunch was positively associated with muscle strength.
RESUMO
Introdução: Pacientes com câncer apresentam alterações metabólicas e fisiológicas que
contribuem para a perda de massa e função muscular. No entanto, a ingestão adequada de
proteínas antes de dormir combinada com o almoço é eficaz na massa e força muscular em
pacientes com câncer. Este estudo teve como objetivo i) identificar a distribuição de proteína nas
refeições ao longo do dia e ii) verificar a associação entre a ingestão proteica e indicadores de
massa e função muscular em pacientes com câncer gastrintestinal e de órgãos acessórios da
digestão. Método: Estudo transversal recrutou um total de 115 pacientes ambulatoriais com
câncer gastrintestinal e de órgãos acessórios da digestão. Foram coletados peso corporal, altura,
índice de massa corpórea (IMC), circunferência da panturrilha, circunferência do braço, espessura
do músculo adutor do polegar (EMAP), velocidade da marcha e força de preensão palmar (FPP).
O ponto de corte utilizado para classificar o consumo adequado de proteína foi fixado em 30g
na última refeição antes de dormir combinada ao almoço. As diferenças entre os grupos foram
testadas com os testes t de Student ou Qui-Quadrado. Análises de regressão logística foram feitas
para avaliar a associação entre proteína pré-sono e indicadores de massa e função muscular.
Resultados: Dos 115 pacientes, 26% tiveram ingestão proteica ≥ 30g na última refeição antes
de dormir e almoço (n = 30; 58,5 ± 11,7 anos) e 74% tiveram ingestão proteica pré-sono < 30g
(n = 85; 61,9 ± 13,1 anos). Foi encontrada associação entre a ingestão de proteína ≥30g e FPM
no modelo bruto (OR: 1,07 IC95% [1,01-1,12], p= 0,005), bem como ajuste para idade, sexo, tipo
de tratamento, atividade física, uso de álcool, hábito de fumar, ingestão diária de proteínas (g/
kg) e calorias diárias (kcal/d) (OR: 1,12 IC 95% [1,0–1,26], p = 0,03). Conclusão: Em pacientes
ambulatoriais com câncer gastrointestinal e de órgãos acessórios da digestão, a ingestão ≥30
g de proteína na última refeição antes de dormir combinada com o almoço foi positivamente
associada à força muscular.
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INTRODUCTION
Cancer is a multifactorial disease that promotes physiological, metabolic, hormonal and inflammatory changes in the
body that trigger the loss of muscle mass and function, characterizing the condition of sarcopenia and/or cachexia, which
is intensified with physical inactivity, aggressive treatment and
age advanced1,2. Therefore, it is important to defined strategies that mitigate muscle mass and strength loss, in order
to improve the mobility and quality of life of the patient3-5.
It is known that there are strategies that collaborate
to prevent loss of muscle mass and function, preventing
severe catabolism, responsible for promoting stress to the
body, increasing inflammation, and improving the patient’s
prognosis. Among these strategies, there is the adequacy of
protein consumption6-9. However, there is no evidence to prove
that the recommendations in the references and consensus
that define the daily amount ingested are sufficient to obtain
these results, as well as when protein consumption should
be boosted10.
Protein intake have an important role in muscle anabolism.
ESPEN’s recommendations for cancer patients is that protein
intake should be between 1 g to 1.5 g/kg/day11,12. However,
if timing of ingestion of protein and quantity infer to consequences sarcopenia-related markers is not fully elucidated.
Although, there are studies showing in elderly people that
30g of protein per meal had positive impact on muscle mass
loss13-15, there was no study in cancer patients that evaluated
the pre-sleep protein intake and its effects on muscle-related
indicators.
Therefore, this study aimed to identify the distribution
of proteins in meals throughout the day and to verify the

association between the adequate proteins at the last before
bed combined with lunch and indicators of muscle mass and
strength in patients with gastrointestinal and accessory organs
of digestion cancer.
METHODS
Design of Study and Patients
A cross-sectional study was conducted with 115 patients
under outpatient in a Public hospital at the Federal University
of Goiás for medical treatment and nutritional counseling. This
study was approved by the Research Ethical Committee under
the number 2.132.915 and all patients agreed to participate
in the study signed the consent form in accordance with
resolution number 466/12 of the National Health Council.
Inclusion criteria were patients of both sexes, with diagnosis
of gastrointestinal cancer and accessory organs of digestion
cancer, such as the liver, gallbladder and pancreas cancer,
age ≥18 years and under medical treatments.
The Figure 1 presents the flowchart of the study.
Data Collection
Body weight and height were measured using a digital
scale (Filizola®, São Paulo, Brazil). Body mass index (BMI)
(kg/m²) was calculated using body mass and height. Calf
(cm) and arm (mm) circumferences were measured using a
flexible tape. Calf circumference was measured at the level
of the widest circumference of calf while the participants were
standing. Arm circumference was measured at the middle
point between the acromion and the olecranon process of

Figure 1 - Flowchart of the study.
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the non-dominant arm. All measurements were conducted
by a trained staff. Gait speed was obtained after instructing
patients to walk at their normal speed for four meters in a
straight line and the time required to complete the walk was
divided by the distance (m/s), being performed twice and
considered the fastest walking time, including start-stop time.
The handgrip strength (HGS) was obtained by means of a
digital dynamometer (Camry®, China). The measurement was
made on the patient’s dominant hand and three repetitions
were performed and the average among them16,17. Adductor
pollicis muscle thickness (APMT) was measured with a Lange®
caliper, the procedure was done on the non-dominant hand,
the average of three measurements was considered18,19.

RESULTS
The characteristics of the patients are described in Table
1. We found that 26% of cancer patients had ≥30g protein
intake at the last meal (pre-sleep). Consuming ≥30 protein
at the last meal before bed combined with lunch had ingested
more calories and protein than the <30g protein pre-sleep
group (Table 1). In addition, ≥30g protein group ingested
higher protein in the lunch and at the last meal before bed
than the < 30g protein pre-sleep group (Figures 2 and 3).

Table 1 – Characteristics of patients.
Variables

Food Intake
The dietary intake was evaluated by a 24-h dietary
food recall. This tool assessed all the food and beverages
consumed by patients on the day before the consultation with
nutritionist. The food consumption there were varied, some
consumed an exclusive oral diet, others an exclusive enteral
diet, others having an association of oral and enteral nutrition
diet, and those who received an oral diet were sometimes
supplemented with oral nutritional therapy. The calculus of
total calories and proteins was analyzed by means of a specialized software (Dietpro® - version 5.8, Viçosa, MG, Brazil)
using the American Food Composition Table (USDA)20,21.
Additionally, protein intakes per meal were analyzed. Food
intake was compiled in four meals: i) in the morning, consisted
of breakfast and morning snack; ii) lunch; iii) in the afternoon,
consisted of snack; and iv) last meal before bed, consisted of
dinner and evening meals, since not all patients had the habit
of consuming evening meals. To classify the protein intake, we
adopted the cut-off point of ≥30g (if dinner and/or evening
meals) as adequate protein at the last meal before bed. In
this case, those with adequate protein intake also ingested a
high protein ingestion at the lunch13,15.
Statistical Analyses
The normality of the data was verified using the ShapiroWilk test and the MedCalc® software (Belgium, version
11.1.1.0) was used for all analyses. To compare non-parametric variables, the Mann-Whitney U test was used and the
Student’s t test was used for parametric variables and for
categorical variables was used the Chi-Square test. Logistic
regression analyses were performed to assess the association
between protein intake at the last meal before bed combined
with lunch and indicators of muscle mass and strength. We
used the crude model-without adjust and model 1-adjusted
for age, sex, oncological treatment, physical activity, alcohol
use, smoking habit, daily protein intake (g/kg), and daily
calorie (kcal/d). The level of statistical significance was set
at 5% (p <0.05).

Protein < 30 g Protein ≥30
(n=85)
(n=30)

Age (years) #

61.9 ± 13.1

58.5 ± 11.7

Female

36

10

Male

49

20

Sex (n=115)†

p
0.20
0.38

Alcohol use (n=113)†

0.85

Yes

7

2

No

78

26

Smoking habit (n=113)†

0.27

Yes

13

2

No

72

26

Current physical activity (n=111)†

0.10

Yes

8

6

No

75

2

Treatment type†
Chemotherapy (n=107)

0.67

Yes

57

20

No

21

9

Radiotherapy (n=103)

0.07

Yes

13

9

No

63

18

63

25

13

3

Body mass index (kg/m )#

20.83 ± 4.87

22.3 ± 4.43

0.15

Calf circumference (cm)#

31.1 ± 5.4

33.3 ± 4.1

0.03*

Surgery (n=104)

0.42

Yes
No
2

Arm circumference (cm)#
Adductor pollicis muscle
thickness (mm)#

8.4 ± 3.4

8.2 ± 4.6

0.13
0.88

Handgrip strength (kg)#

22.06 ± 9.17 28.46 ± 9.83 0.002*

Calories (kcal/d)#

1214.7 ± 471.0 2037.6 ± 681.6 <0.0001*

Protein (g/kg)#
# t Student´s test, †Chi-square.
*p<0.05 was considered as significant.
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24.53 ± 5.16 26.09 ± 4.51

0.94 ± 0.64

1.63 ± 0.88 <0.0001*
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Figure 2 - Protein (g/kg/d) consumption by meals.

Figure 3 - Protein (g/d) consumption by meals.

There was no difference between group for sex, alcohol
consumption, smoking, physical activity, treatment type, BMI,
and arm circumference. However, ≥30g protein group had
higher calf circumference and HGS when compared to <30
protein group (≥30g: 33.3 ± 4.1 vs. <30g: 31.1 ± 5.4
cm, p = 0.03), and (≥30g: 28.4 ± 9.8 vs. 22.06 ± 9.17
kg, p = 0.002) (Table 1).
The logistic regression analyses showed an association
between ≥30g protein intake at the last meal before bed
combined with lunch and HGS in the crude model (OR: 1.07
95%CI [1.01-1.12], p= 0.005), as well as adjusting for age,
sex, treatment type, physical activity, alcohol use, smoking
habit, daily protein intake (g/kg), and daily calorie (kcal/d)
(Model 1) (OR: 1.12 95%CI [1.0-1.26], p = 0.03) (Table 2).
However, no difference was found with indicators of muscle
mass (arm circumference, calf circumference, APTM, and
gait speed) (Table 2).

Table 2 – Logistic regression between the last meal containing ≥ 30g protein
intake and indicators of muscle mass and function.
Variables
Arm circumference
P value
Calf circumference
P value
Adductor pollicis muscle thickness
P value
Handgrip strength

Model I
OR (95%CI)

1.06 (0.97-1.16)

1.14 (0.94-1.39)

0.16

0.15

1.08 (0.99-1.20)

1.13 (0.94-1.35)

0.07

0.18

0.98 (0.88-1.11)

0.84 (0.68-1.03)

0.86

0.11

1.07 (1.01-1.12)

1.12 (1.00-1.26)

P value

0.005*

0.03*

Gait speed

2.10 (0.34-11.83)

1.12 (0.07-18.22)

P value

0.43

0.93

Model 1: adjusted for age, sex, surgery, chemotherapy, radiotherapy, physical activity, alcohol
use, smoking habit, protein intake (g/kg) and calorie (kcal/d).
*p<0.05 was considered as significant.
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DISCUSSION
To our knowledge, this is the first study to examine the
relationship between protein intake at the last meal before
bed combined with lunch and indicators of muscle strength
in gastrointestinal and accessory organs of digestion cancer
outpatients. We found that 26% of cancer patients ingested
≥30g of protein at the last meal before bed combined with
lunch.
The first aim of the study was to identify the distribution of
protein in meals throughout the day, we consider this amount
is similar according to studies that consumption of 20-40 g
of protein before bed has positive effects on muscle protein
synthesis (MPS)22-24. However, our study������������������������
found positive associations between pre-sleep protein intake and muscle strength,
indicating a potential protective effect of pre-sleep protein on
cancer-induced muscle strength loss.
Considering that there are no studies that relate muscle
strength with pre-sleep protein intake and that with an increase
in muscle mass there is an increase in strength, Hayashi et
al.13 evaluated the protein intake of elderly individuals and
found that the intake of ≥20 g or ≥30 g of protein and
that those who consumed at least 2 meals or those rich in
protein had a better distribution of protein consumption were
associated with muscle mass in the elderly. Similarly, Loen�����
15
neke et al. assessed the frequency of high-protein meals
that adults consumed at least 30g of protein in one diet and
found that meals containing 30 to 45g of protein leads to
greater association with lean body mass and leg strength. In
accordance with this idea study, Buckner et al.23 evaluated
the association between the consumption of protein in the
afternoon and at night in different amounts (15, 20, 25 and
30 g) in relation to lean mass and leg muscle strength and
found that those who consumed 20g, 25g and 30g of protein
at night had greater lean mass, and in relation to strength,
only those who consumed 30g of protein had greater leg
extensor muscle strength.

It is important to consider this study’s limitations. First, is
the small sample size. Second, includes the cross-sectional
design, rendering a conclusion on temporality not possible.
In addition, the data collection was done in a single hospital.
Major strengths of this investigation include that we used
methods of easy and fast application, and of low cost, that
may in the future help in the early detection of comorbidities
and nutritional status in hospitalized patients. Also is a limitation that the calf and arm circumferences may not be very
sensitive measures for muscle mass like dual-energy X-ray
absorptiometry (DEXA) and bioimpedance (BIA), but they were
used because are easy-to-apply and low-cost tools.
CONCLUSIONS
In conclusion, we found that in gastrointestinal ����������
and accessory organs of digestion cancer outpatients who ingest ≥30 g
protein at the last meal before bed combined with lunch had
association with muscle strength. Furthermore, we know that
the daily calorie and protein intake is necessary for cancer
patients, but it appears that not only consuming the daily
calorie and protein is important but measuring it by meal
as well. However, large cross-sectional studies, prospective
and clinical trials are crucial to test the hypothesis if protein
(in particular the last meal combined or not with lunch) for
cancer patients is essential to attenuate the muscle strength
loss during oncological treatment.
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In contrast to our study, Trommelen et al.25 evaluated the
impact of 30g of casein protein and 2 grams of leucine presleep on myofibrillar protein synthesis rates during overnight
post-exercise recovery in healthy young people, and this
protein bedtime did not increase muscle protein synthesis
rates. However, unlike our study, this study was carried out in
healthy young people and after resistance exercise.
In our study, there was an association between pre-sleep
protein intake and increased muscle strength, some studies
have suggested that pre-sleep protein has been shown to
be effective in increasing muscle protein synthesis, inducing
a positive net protein balance muscle overnight, being
effectively digested and absorbed and thus increasing the
availability of plasma amino acids leading to skeletal muscle
hypertrophy22-27.
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RESUMO
Introdução: A terapia nutricional em cuidados paliativos deve ser proporcional à expectativa de
vida do paciente, tendo como objetivos auxiliar na redução de efeitos adversos provocados pelos
tratamentos, minimizando sintomas relacionados à nutrição, retardando a caquexia, atuando na
ressignificação do alimento e adiando a perda da autonomia. Método: Trata-se de estudo descritivo, exploratório e observacional, realizado em unidade assistencial especializada em cuidados
paliativos exclusivos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevista não-diretiva, com pacientes e acompanhantes internados, que
descreveram as suas percepções e significados sobre a alimentação desde o adoecimento. O
processamento dos textos oriundos das entrevistas contou com o apoio do software IRAMUTEQ e
a análise interpretativa ocorreu por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), cujos
fundamentos teóricos encontram-se ancorados na teoria das Representações Sociais. Resultados:
O processamento textual realizado pelo software IRAMUTEQ permitiu a categorização de quatro
subcorpus: “Lembranças”, sobre as recordações e ocasiões que envolveram a alimentação; “Dificuldades com a alimentação”, momentos em que os participantes estiveram impossibilitados de se
alimentar; “Mudança no perfil alimentar”, em que associam a evolução da doença com a redução
ou incapacidade de se alimentar e; “Alimentação como medida não-farmacológica”, que contempla
a alimentação como medida promotora de bem-estar. Conclusões: A alimentação em cuidados
paliativos vai além da necessidade de oferta de nutrientes, cujo valor simbólico está associado à
dignidade do ser humano. Para implementar qualquer conduta nutricional é necessário respeitar
esse indivíduo como um ser capaz de decidir sobre sua própria vida. A terapia nutricional para
pacientes em finitude deve levar em consideração as suas especificidades no que se refere aos
hábitos alimentares e a sua autonomia enquanto indivíduos.
ABSTRACT
Introduction: Nutritional therapy in palliative care must be proportional to the patient’s life expectancy, with the objective of helping to reduce adverse effects caused by treatments, minimizing
symptoms related to nutrition, delaying cachexia, acting in the redefinition of food and postponing
the loss of autonomy. Methods: This is a descriptive, exploratory and observational study, carried
out in a care unit specialized in palliative care, exclusive to the Health Department of the Federal
District (SES/DF). Data collection was carried out through non-directive interviews with hospitalized
patients and companions, who described their perceptions and meanings about food since the
illness. The processing of texts from the interviews was supported by the IRAMUTEQ software and
the interpretative analysis was carried out using the Collective Subject Discourse (CSD) technique,
whose theoretical foundations are anchored in the theory of Social Representations. Results: The
text processing performed by the IRAMUTEQ software allowed the categorization of four subcorpuses: “Memories”, about the memories and occasions that involved eating; “Difficulties with
feeding”, moments in which the participants were unable to eat; “Change in the food profile”, in
which they associate the evolution of the disease with the reduction or inability to eat and; “Food
as a non-pharmacological measure”, which includes food as a measure to promote well-being.
Conclusions: Food in palliative care goes beyond the need to supply nutrients, whose symbolic
value is associated with the dignity of the human being. To implement any conduct nutritional
therapy, it is necessary to respect this individual as a being capable of deciding on his own life.
Nutritional therapy for patients in finitude must take into account their specificities with regard to
eating habits and their autonomy as individuals.

Nutricionista, especialista em Cuidados Paliativos através do programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Paliativos da Escola Superior de Ciências da
Saúde (ESCS)/ Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), Brasília, DF, Brasil.
Enfermeira e Docente da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS)/ Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) / Secretária de Estado da
Saúde (SES), Brasília, DF, Brasil.
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INTRODUÇÃO
Os cuidados paliativos são cuidados integrais de saúde
prestados a pessoas com uma doença ameaçadora à vida,
em tratamento curativo ou não, sendo incluídos pacientes
com qualquer doença que ameace a vida, com qualquer
prognóstico, independente de idade e qualquer estágio de
doença1,2.
Do ponto de vista paliativo, o enfoque do cuidado é
mudado, priorizando as necessidades do paciente e seus
entes mais próximos e não a cura da doença. Com isso,
o objetivo central da assistência em cuidados paliativos é
proporcionar qualidade de vida, reduzindo sintomas físicos
que o paciente possa apresentar, além de auxílio para
resolução de demandas sociais, entraves familiares ou
psicológicos3,4.
A alimentação faz parte do dia a dia de todas as pessoas,
é uma necessidade humana básica, que envolve fatores
sociais, culturais, psicológicos, religiosos, econômicos e
afetivos. Está associada ao crescimento, desenvolvimento
e manutenção corporal, exercendo papel fundamental em
nossas vidas. É sinônimo de saúde, bem-estar e prazer,
equivalente direto à vida5,6.
Em cuidados paliativos, a alimentação ou a terapia
nutricional deve ser proporcional à expectativa de vida do
paciente. Por isso, em indivíduos com melhores prognósticos,
a atenção nutricional é realizada com objetivo de evitar a
perda de peso, já quando o prognóstico é menor, a alimentação prioriza auxiliar no controle de sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia e constipação, além
de atuar na ressignificação do alimento, adiando, assim, a
perda da autonomia7,8.
A fim de amenizar a perda de peso, é necessário levar
em consideração a autonomia do indivíduo, deixando que
o mesmo faça suas escolhas alimentares, considerando suas
preferências, suas possibilidades momentâneas, hábitos
e, principalmente, adequando a consistência para aquela
aceita9.
Como todas as condutas em cuidados paliativos, a
alimentação visa e tem como objetivos centrais promover
a melhora da qualidade de vida e o alívio do sofrimento,
porém quando esses não podem ser evitados por meio da
alimentação, ela passa a ser considerada uma medida fútil
ou uma medida com obstinação terapêutica4.
A importância do alimento não se altera com a evolução
de uma doença, entretanto, a ausência da alimentação é
mais notada do que a sua presença e o prazer proporcionados. No entanto, quando, por algum motivo, sua administração não é possível, pode ser interpretado por familiares
e pessoas próximas como sinal de morte iminente, o que,
por vezes, causa mais angústia e sofrimento que a presença
de outros sinais clínicos10.

Salienta-se que, desde que considerado o estado clínico
do paciente em fim de vida, a suspensão de alimentação e
hidratação tende a ser bem tolerada e associa-se à sensação
de bem-estar, dado o entendimento de que uma ingestão
forçada pode proporcionar sintomas como dor, náuseas e
vômitos11.
Diante do contexto anteriormente apresentado, no que
concerne à terapia nutricional em cuidados paliativos e
das diversas vivências em manejo nutricional, os seguintes
questionamentos orientaram a elaboração do presente
estudo: de que forma pacientes em fim de vida e seus familiares percebem, significam e se relacionam com a terapia
nutricional? Quais sentimentos vivenciam e como afetam a
relação com a alimentação?
Neste sentido, buscou-se neste estudo compreender
a relação entre a alimentação e aspectos afetivos, em
pacientes em cuidados paliativos oncológicos em fim de
vida, no intuito de colaborar para ampliação das discussões
que envolvem o tema, bem como fornecer subsídios para a
implantação de estratégias de intervenção no âmbito das
ações dos profissionais da nutrição que possam auxiliar o
paciente a ter mais prazer, conforto e alívio dos sofrimentos
na sua finitude.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e observacional. Os estudos observacionais ou não experimentais
ocorrem quando o investigador estuda, observa e registra
situações relacionadas ao processo saúde-doença e a forma
como tais situações se relacionam com outras condições/
atributos (exposição), sem ter qualquer intervenção12.
A coleta de dados ocorreu em um hospital especializado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/
DF), composto de 19 leitos de enfermaria, onde internam
pacientes em cuidados paliativos oncológicos em fim de vida,
sendo realizada por meio de entrevista não-diretiva, semiaberta. Os dados dos participantes referentes a sexo, idade,
escolaridade, diagnóstico da doença (incluindo metástases),
sinais e sintomas e via alimentar foram coletados por meio
de consulta ao prontuário eletrônico da SES/DF (InterSystems
TrakCare®). As entrevistas foram gravadas e transcritas na
íntegra, com análise posterior, porém a gravação somente
ocorreu após a assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE).
Foram adotados como critério de inclusão: pacientes
com idade igual ou superior a 18 anos; de ambos os sexos;
com diagnóstico oncológico e em cuidados paliativos
exclusivos, ou seja, pacientes que não estivessem mais em
tratamento modificador de doença; pacientes que conseguissem se comunicar ou com acompanhante que pudesse
responder aos questionamentos, em caso de impossibilidade
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do paciente; paciente ou acompanhante responsável que
concordasse em assinar o TCLE.
O total de entrevistados foi igual a 15, sendo 4
pacientes e 11 cuidadores, cuja seleção seguiu o critério
de conveniência, ou seja, foram selecionados participantes
que pudessem fornecer as informações necessárias para
a pesquisa. As entrevistas, não diretivas e semiabertas,
tiveram por base indagações sobre: percepção de alguma
alteração alimentar desde o aparecimento da doença; qual
o significado da alimentação (nutrição) para os pacientes;
a descrição de uma situação que envolvesse alimentação, a
primeira que viesse à lembrança; como os participantes se
sentiram em relação à situação descrita; quais os sentimentos
ao lembrar da situação descrita e; se foi percebida alguma
diferença entre as refeições do hospital onde se encontrava
anteriormente internado para o atual.
O processamento dos textos, oriundos das entrevistas,
contou com o apoio do software IRAMUTEQ (Interface
para Análise Multidimensional de Textos e Questionários),
desenvolvido, em 2009, pelo francês Pierre Ratinaud, cujo
programa está ancorado no software R, que permite diferentes
tipos de agrupamentos dos conteúdos textuais por meio de
técnicas de classificação hierárquica descendente, análise de
semelhança e nuvem de palavras, os quais são organizados
graficamente, de acordo com sua frequência. O resultado
permite diferentes tipos de análise dos conteúdos textuais,
visto que o programa organiza o texto inserido (corpus ou
rapport) em classes de palavras, das quais pode-se extrair as
categorias para proceder à análise interpretativa13.
A análise interpretativa das entrevistas foi realizada por
meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC),
que permite desvelar as representações, crenças, valores
e opiniões a respeito de um tema específico, resgatando,
assim, o pensamento enquanto comportamento discursivo
e fato social internalizado individualmente, preservando a
sua característica qualitativa. A técnica foi desenvolvida por
Lefevre e Lefevre14, no fim da década de 1990, e se constitui
em um discurso-síntese elaborado com partes de discursos
de sentido semelhante, por meio de procedimentos sistemáticos e padronizados.
O DSC possui seus fundamentos teóricos na teoria das
Representações Sociais, que se constituem formas de conhecimento que articulam elementos mentais, sociais e afetivos,
vinculando a cognição, a comunicação e a linguagem com
as relações sociais que intervêm nestas representações, estabelecendo, assim, a necessária relação entre fenômenos individuais e coletivos15. Pode-se afirmar que o DSC representa
uma mudança nas pesquisas qualitativas porque permite
a apreensão dos pensamentos, representações, crenças
e valores de uma coletividade sobre um determinado tema,
utilizando-se de métodos científicos16.

Os seguintes passos foram seguidos na produção do DSC,
no âmbito da presente pesquisa, a partir do material coletado
nas entrevistas: identificação das expressões-chave e ideias
centrais, por semelhança de sentido; agrupamento das ancoragens, a partir de expressões sintéticas e genéricas presentes
nos depoimentos individuais; categorização do DSC, a partir
da síntese e análise dos depoimentos, expressando o pensamento coletivo por meio do discurso dos sujeitos.
Por se tratar de pesquisa que envolveu seres humanos
e atendendo aos dispositivos legais contidos na Resolução
nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde17, o projeto foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Forças Armadas (HFA) e devidamente aprovado conforme o
parecer nº 4.039.146 de 20/05/2020. Os participantes que
fizeram parte deste estudo foram previamente convidados a
participar e informados sobre os objetivos do estudo, após o
qual assinaram um TCLE, declarando anuência em participar.
Na redação do referido termo, consta a garantia de sigilo
das informações relacionadas à identidade pessoal e, ainda,
a garantia de retirar-se do estudo a qualquer momento, se
assim julgar necessário. Destaca-se que, neste projeto, não
existe conflito de interesses.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização dos (as) Entrevistados (as)
Dentre os 15 participantes da pesquisa, no que diz
respeito ao sexo, 8 (53,33%) eram do feminino e 7 (46,66%)
do masculino. Em termos de nível de escolaridade, o maior
percentual foi observado entre os que informaram ensino
médio incompleto (26,66%) e apenas 13% com ensino superior completo. Quanto ao estado civil, houve predominio
de casados com 46%, seguidos de solteiros com o percentual de 40%. Dentre os 6 participantes que se declararam
solteiros, 5 eram do sexo feminino. Em termos de ano do
diagnóstico, 24,7% dos entrevistados o obtiveram entre os
anos de 2012 e 2015 e, em média, 73,3%, entre os anos
de 2017 a 2020.
Os dados dos 15 participantes da pesquisa encontram-se
discriminados, de forma mais detalhada, na Tabela 1.
O Processamento do Corpus
O processamento do corpus textual realizado pelo software
IRAMUTEQ reconheceu, do total de 15 entrevistas realizadas,
102 segmentos de textos (STs), dos quais houve aproveitamento
de 74 (72,55%). Tais segmentos foram constituídos por 3519
ocorrências (palavras, formas ou vocábulos) estatisticamente
significativas e semelhantes, as quais, ao serem organizadas
e separadas, permitiram estabelecer uma categorização em 4
(quatro) subcorpus: o subcorpus A, denominado “Lembranças”,
que se refere às recordações que os participantes do estudo
trouxeram entre o paciente e ocasiões que envolvessem a
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos dos entrevistados quanto à sexo,
idade, nível de escolaridade, estado civil, situação laboral e ano do diagnóstico. Brasília-DF, 2020.
Variáveis

Frequência (n=15)

Percentual (%)

Feminino

8

53,33%

Masculino

7

46,66%

Idade (anos)
Feminino
32
43
48
49
54
67

1
2
1
1
1
1

6,67%
13,3%
6,67%
6,67%
6,67%
6,67%

1

6,67%

46

1

6,67%

57

1

6,67%

67

1

6,67%

72

1

6,67%

74

1

6,67%

76

1

6,67%

84

1

6,67%

Analfabeto

2

13,33%

Fundamental incompleto

2

13,33%

Fundamental completo

2

13,33%

Médio incompleto

4

26,66%

Médio completo

2

13,33%

1
2

6,66%
13,33%

6
7
1
1

40,00%
46,66%
6,66%
6,66%

1
8
1
5

6,66%
53,33%
6,66%
33,33%

1
1
1
1
3
3
2
3

6,66%
6,66%
6,66%
6,66%
20%
20%
13,3%
20%

Sexo

74
Masculino

Nível de escolaridade

Superior incompleto
Superior completo
Estado Civil
Solteiro
Casado
Viúvo
Divorciado
Situação laboral
Estudante
Empregado
Desempregado
Aposentado
Ano do diagnóstico
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020

alimentação; o subcorpus B, denominado “Dificuldades com
a alimentação”, que contempla os momentos notados pelos
participantes em que o paciente apresentava impossibilidade
de se alimentar, seja por inapetência ou por sintomas que o
incapacitava; o subcorpus C, denominado “Mudança no perfil
alimentar”, em que associam a evolução da doença com a
redução ou incapacidade de se alimentar e; o subcorpus D,
denominado “Alimentação como medida não-farmacológica”,
que contempla a alimentação como medida promotora de
bem-estar.
A seguir serão exemplificados cada um do subcorpus
e descritas a distribuição das palavras utilizadas por meio
do teste estatístico qui quadrado (x²), utilizado para avaliar
quantitativamente a frequência com que as palavras foram
utilizadas. Ao utilizar-se a técnica do DSC aliada a uma
soma matemática, buscou-se realizar a síntese e a análise
dos discursos dos sujeitos envolvidos na pesquisa, com vistas
a expressar o pensamento coletivo, sem, contudo, anular ou
deixar de considerar o sentido e os significados atribuídos
individualmente.
Subcorpus A – Lembranças
Compreende 22,97% (n = 17 STs) do corpus total analisado, sendo constituído por palavras e radicais no intervalo
entre x² = 4,98 (Gente) e x² = 29,36 (Lembrar). Essa classe
é composta por palavras como: “Lembrar” (x² = 29,36);
“Momento” (x² = 21,89); “Refeição” (x² = 17,98); “Família”
(x² = 17,2) e “Sempre” (x² = 5,43).
Na análise realizada, verificou-se que estão elencadas
as lembranças que alguns participantes tiveram durante os
questionamentos realizados, principalmente na pergunta 3,
onde descreveram seus sentimentos relacionados à alimentação a partir da situação descrita. Abaixo, apresenta-se
um trecho de uma das respostas sobre o questionamento
e, em negrito, as palavras analisadas e separadas neste
subcorpus:
“Ela adorava cozinhar, sempre cozinhou muito bem e
se sentia bem quando fazia a comida para a família. Ela
se enchia de prazer quando alguém elogiava. Era uma coisa
que sempre fez bem para ela, fazia bem para a gente também.
Hoje nós sentimos saudades desses momentos, às vezes, eu
até fico triste quando lembro que são coisas que não vamos
mais ter”. (Participante 9).
Em outra resposta sobre o mesmo questionamento, um
dos acompanhantes participantes do estudo relacionou os
momentos relacionados às refeições como um ato de convívio
social. Conforme modelo anterior, as palavras analisadas e
separadas neste subcorpus encontram-se em negrito:
“Era bem a cara dele fazer um jantar em casa, gostava
muito, gostava desse momento da refeição com a família.
Dava muito valor para isso. Como tem a questão social muito
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forte, vai dar saudade, porque era um momento que a gente
interagia muito, né?” (Participante 1).
O subcorpus Lembranças nos coloca diante do entendimento de que a alimentação, em se tratando de seres
humanos, não cumpre somente um papel relacionado à
manutenção da vida, conforme observado nos trechos das
entrevistas acima. Sobre este aspecto, Santos e Araújo18
consideram que o gosto alimentar não está ligado somente
aos aspectos nutricionais e biológicos, mas a um movimento
no qual há interferência do meio histórico e da cultura social,
dado que o ato de alimentar-se está embutido em situações
que envolvem o contato humano e pode ser permeado de
emoções e história. Segundo os autores, “se a comida é uma
forma de comunicação, assim como a fala, ela pode contar
histórias e pode se constituir como narrativa da memória
social de uma comunidade”.
Outros autores asseveram que o alimento, além de
satisfazer a condição de nutrição básica do ser humano, traz
consigo uma simbologia e significados que atuam na relação
entre as pessoas e, dessa forma, promovem uma identidade
cultural alimentar19. Deste modo, os indivíduos trazem consigo
todo um aparato histórico e social das relações que estabeleceram com outras pessoas por meio da alimentação.
Subcorpus B – Dificuldades com a Alimentação
Compreende 21,62% (n = 16 STs) do corpus total analisado, sendo constituído por palavras e radicais no intervalo
entre x² = 4,49 (Muito) e x² = 15,33 (Carne). Essa classe é
composta por palavras como “Falar” (x² = 14,67); “Querer”
(x² = 11,32); Não (x² = 10,65); “Conseguir” (x² = 5,76).
Verificou-se que os participantes trouxeram diversas
dificuldades enfrentadas pelos pacientes relacionadas à
alimentação e que muitos apresentavam desejo por se
alimentar, porém devido à evolução da doença e à presença
de sintomas gastrointestinais, esse desejo era suprimido,
conforme os exemplos abaixo, como respostas para o
primeiro questionamento.
“Os alimentos foram perdendo o gosto, o que eu comia
tinha sensação de que fazia mal, vomitava e sentia que era só
comer e passar mal. Então, de lá para cá, eu fui perdendo o
gosto dos alimentos, né? Desse jeito, chegou aonde chegou,
que praticamente não tô me alimentando” (Participante 5).
“Ela sempre apresenta enjoo e vômito muito fortes,
agora menos, mas, na época da quimioterapia, vomitava
muito. Atualmente, ela tem comido bem, com bastante
apetite. Mas está preferindo os alimentos com mais caldo
e não está comendo carne porque dá um gosto metálico na
boca” (Participante 9).

A doença avançada tem uma influência significativa na
capacidade física e no bem-estar psicológico e social dos
pacientes, com repercussões negativas no estado nutricional
e na qualidade de vida20. Os pacientes com doença oncológica avançada apresentam inúmeros sintomas digestivos, que
interferem em sua capacidade de comer e beber, conduzindo
a certo desgaste do estado nutricional e desidratação21.
Neste sentido, a diminuição progressiva da ingestão oral,
perda ponderal e diminuição da força muscular são situações relativamente comuns na doença oncológica e outras
doenças crônicas em estado avançado, o que pode ser uma
fonte importante de ansiedade para pacientes, famílias e
profissionais de saúde. Os pacientes em cuidados paliativos
experimentam sintomas que afetam o seu apetite, a utilização
de nutrientes e o processo de apreciar os alimentos e para isso
é importantíssimo a individualização do cuidado nutricional
e o incentivo à autonomia das escolhas alimentares20,21.
Subcorpus C – Mudança no Perfil Alimentar
Compreende 21,62% (n = 16 STs) do corpus total analisado. Constituída por palavras e radicais no intervalo entre
x² = 3,99 (Sempre) e x² = 27,63 (Alimentar). Essa classe
é composta por palavras como “Alimentar” (x² = 27,63),
“Antes” (x² = 19,44), “Bastante” (x² = 15,33) e “Comer”
(x² = 9,29).
Na análise realizada para esse subcorpus, notou-se que
os discursos apresentados traziam associação entre evolução
da doença e a incapacidade de se alimentar. O trecho abaixo
corrobora a presente associação:
“Significa, porque mesmo ela estando no estado que ela
se encontra, ela precisa da alimentação para se manter forte.
Eu sei que a alimentação pode fazer mal para ela, pode
fazer ela se engasgar nessa situação que ela se encontra,
mas é importante para ela se manter forte”. (Participante 7).
Diversas evidências demonstram que, em fim de vida,
ocorre a chamada “anorexia fisiológica”, onde os pacientes
em fase avançada de doença e recebendo o mínimo de
nutrição não apresentam sensações de fome ou sede, e
quando as sentem podem ser aliviadas com pequenas
porções de alimentos ou líquidos. Para diversos indivíduos,
a alimentação possui relação direta com a vida e, quando
em situação de doença grave na qual não conseguem por
algum motivo se alimentar, o sofrimento enfrentado pelo
mesmo e seus familiares pode vir a aumentar. Apesar da
redução alimentar e da possibilidade de riscos associados à
alimentação, pacientes e familiares insistem em tal prática por
medo de que a não ingestão de alimentos acelere o processo
de morte ou que a cause22. Porém, é necessário salientar
que a decisão de ofertar ou não alimentos deve ser discutida
com a equipe multiprofissional, com consentimento familiar
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e do paciente, caso o mesmo seja capaz de decidir. Caso
o doente opte por não receber alimentação, sua decisão
deve ser respeitada, já que o mesmo é um ser autônomo23.
Em outro trecho analisado nesse subcorpus, é possível
estabelecer a correlação com os sofrimentos enfrentados
por pacientes e familiares no que se refere à dificuldade na
aceitação da impossibilidade de se alimentar. Assim, o trecho
abaixo aponta para outra situação a ser enfrentada, a do
luto antecipatório associado à impossibilidade da ingestão
alimentar, conforme abaixo:
“Tanto para mim quanto para ela a comida sempre foi e é
uma coisa muito importante. Eu sinto ela muito triste por não
poder comer como antes, ela sempre diz que está morrendo
por não estar comendo” (Participante 15).
O paciente em cuidados paliativos em fim de vida enfrenta
diversas perdas antes do óbito, dentre estas a incapacidade
de ingerir qualquer quantidade de alimento, passando, assim,
por um processo de luto antecipatório, visto que tais perdas
podem significar para o mesmo que a morte está próxima24,25.
Dessa forma, devemos priorizar o conforto e troca de afeto,
pois “uma vez que o alimento é vida, pessoas morrendo
precisam cada vez menos”4,26.
Subcorpus D – Alimentação como uma Medida
Não-Farmacológica
Compreende 33,78% (n = 25 ST) referentes ao corpus
total analisado. Constituída por palavras e radicais no intervalo entre x² = 4,16 (Acompanhar) e x² = 22,39 (Alimentação). Esse subcorpus é composto por palavras como
“Alimentação” (x² = 22,39), “Até (x² = 21,95), “Então” (x² =
17,69), “Forte” (x² = 16,63), “Comida” (x² = 8,98), “Estar”
(x² = 8,98) e “Padrão” (x² = 7,56). Na análise realizada,
foi possível detectar que os voluntários, ao responderem aos
questionamentos, associam a alimentação com a melhora
dos sintomas, conforme o exemplo abaixo:
“Eu acho que é sustento, o que mantém ela mais em pé,
porque ela toma medicações muito fortes, né? Então, a
alimentação complementa as medicações, ela tinha que
comer primeiro, para depois tomar os remédios, por os
remédios serem muito fortes. Então, a alimentação é
essencial para ela.” (Participante 6)
A alimentação pode atuar de forma protetora ou auxiliar
no manejo de sintomas gastrointestinais e relacionados à
nutrição, como fadiga, náuseas e vômitos, disgeusia, diarreia, constipação e xerostomia. Para isso é necessário que a
equipe de nutrição atue de forma próxima ao paciente, de
modo que possa auxiliá-lo com os nutrientes, os alimentos e
as quantidades corretas para cada caso10. O trecho a seguir
corrobora a presente afirmação:

“Mesmo depois dela doente, lá em casa, ela falava para
mim comprar as coisas. Ela não consegue mais comer, mas
ela quer ver, ela quer ver que em cima da mesa tem um
‘bocado’ de comida. Ela fala irmã, vai comprar as frutas,
eu compro, mas assim, ela come muito pouco, sabe? ”
(Participante 4)
Além de auxiliar no controle de sintomas gastrointestinais,
nos cuidados paliativos, a alimentação também está associada à promoção de bem-estar e, por vezes, mesmo sem
se alimentarem, os indivíduos sentem certo prazer e conforto
ao ingerir pequenas porções, ao sentir o cheiro da comida
ou, até mesmo, só em ver o alimento. Dessa forma, dentro
dos cuidados paliativos temos a definição de alimentação
ou dieta “de conforto”, que não se preocupa em fornecer
as necessidades nutricionais, mas sim prazer e conforto por
meio da alimentação9.
CONCLUSÕES
A importância da alimentação em cuidados paliativos
vai além da necessidade de oferta de nutrientes, adquirindo
um valor simbólico associado à dignidade do ser humano,
dado que para implementar qualquer conduta nutricional
é necessário respeitar esse indivíduo como um ser capaz
de decidir sobre sua própria vida. Para isso, em cuidados
paliativos, as condutas nutricionais devem considerar a
ressignificação do alimento, no intuito de fornecer refeições
que, ao mesmo tempo, estimulem a sua memória afetiva e
forneça qualidade de vida.
Os discursos do binômio paciente-cuidador analisados neste estudo nos permitem inferir que a terapia
nutricional para esses pacientes em finitude não deve
ser negligenciada, mas sim ofertada de modo individualizado, levando em consideração as suas especificidades
no que se refere aos hábitos alimentares e à sua autonomia enquanto indivíduos. As necessidades nutricionais
não atendidas podem reverberar diretamente na qualidade do fim de vida destes pacientes e, pensando nisso,
afirma-se a importância desta discussão e reflexão em
âmbito assistencial e acadêmico.
Quanto às limitações do estudo, a principal foi a redução
de internações na unidade hospitalar avaliada, durante o
período de coleta de dados, devido à pandemia da COVID19, pois tal unidade aumentou os critérios de elegibilidade a
fim de reduzir a possibilidade de contágio, visto que todos os
pacientes encontravam-se imunodeprimidos. Outra limitação
importante foi quanto ao estágio avançado de adoecimento
no qual os pacientes se encontravam, por vezes com comprometimento cognitivo, tendo dificuldade de compreensão
quanto aos questionamentos.
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Por fim, sugere-se que os profissionais da área de nutrição
que atuam nos cenários de atendimento a pacientes oncológicos em fim de vida exponham suas experiências e reflexões,
de modo a pautar a discussão e ampliar a estrutura de conhecimentos, com vistas ao aprimoramento e desenvolvimento
das habilidades para atuar em cuidados paliativos, a partir
da articulação entre os saberes e práticas que compõem o
arcabouço da sua atuação.

10.
11.
12.
13.
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RESUMO
Introdução: O comprometimento do estado nutricional em pacientes internados em unidade
de terapia intensiva (UTI) é multifatorial e está associado ao aumento do tempo de internação,
dias de ventilação mecânica, mortalidade e, consequentemente, alto custo hospitalar. O modified Nutrition Risk in the Critically Ill (mNUTRIC) é a primeira ferramenta de triagem nutricional
desenvolvida e validada exclusivamente para pacientes críticos. Diante da escassez de estudos
que avaliaram a ferramenta mNUTRIC em UTIs brasileiras, este estudo objetivou identificar o
risco nutricional em pacientes internados em UTIs e avaliar associação com desfechos clínicos.
Método: Estudo retrospectivo, realizado com dados de pacientes internados em duas UTIs de
um hospital universitário. Os dados foram coletados no prontuário eletrônico e no software de
acompanhamento nutricional utilizado no Hospital. O risco nutricional foi avaliado pela ferramenta
de triagem nutricional mNUTRIC, aplicado na admissão na UTI. Foi utilizada estatística descritiva
para caracterizar a amostra, teste qui-quadrado de Pearson e regressão de Poisson, calculando
razão de prevalência e intervalo de confiança 95% (RP; IC95%), para avaliar as associações entre
as variáveis. Resultados: Foram incluídos no estudo 663 pacientes, 50,5% adultos, sendo 54,8%
do sexo feminino. Risco nutricional foi identificado em 23,4% (n= 155) dos pacientes. A análise
multivariada, ajustada por sexo e idade, demonstrou associação estatisticamente significante entre
risco nutricional pelo mNUTRIC com tempo de internamento na UTI superior a 5 dias (RP=1,51;
IC95%: 1,22-1,87) e óbito (RP=2,56; IC95% 1,92-3,42). Conclusão: Foi identificado alto risco
nutricional entre os pacientes avaliados, associação entre risco pelo mNUTRIC com maior tempo
de permanência na UTI e mortalidade. O mNUTRIC mostrou-se eficiente na detecção de pacientes
que podem evoluir com piores desfechos clínicos.
ABSTRACT
Introduction: The nutritional status impairment in patients admitted to intensive care unit (ICU)
is multifactorial and is associated with increased length of stay, days of mechanical ventilation
and mortality and consequently high hospital costs. The modified Nutrition Risk in the Critically Ill
(mNUTRIC) is the first nutritional screening tool developed and validated exclusively for critically
ill patients. Given the scarcity of studies that evaluated the mNUTRIC tool in Brazilian ICUs, this
study aimed to identify the nutritional risk in ICU patients and evaluate the association with clinical
outcomes. Methods: A retrospective study, carried out with data from patients admitted to two
ICUs of a University Hospital. Data were collected from electronic medical records and nutritional
monitoring software used in the hospital. Nutritional risk was assessed by the mNUTRIC nutritional screening tool, applied at ICU admission. Descriptive statistics were used to characterize the
sample, Pearson’s chi-square test and Poisson’s regression, calculating prevalence ratio and 95%
confidence interval (PR; 95% CI) to assess associations between variables. Results: 663 patients
were included in the study, 50.5% adults and 54.8% females. Nutritional risk was identified in
23.4% (n= 155) of patients. Multivariate analysis, adjusted for gender and age, showed statistically significant association between nutritional risk by mNUTRIC with ICU length of stay longer
than 5 days (RR= 1.51; 95%CI: 1.22-1.87) and death (RR=2.56; 95%CI 1.92-3.42). Conclusion:
High nutritional risk was identified among the evaluated patients, also association between risk
by mNUTRIC with longer ICU stay and mortality. The mNUTRIC proved to be efficient in detecting
patients who may evolve with worse clinical outcomes.
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INTRODUÇÃO
A desnutrição é um fator de risco independente para um
pior prognóstico em pacientes hospitalizados1. Em pacientes
críticos, internados em unidades de terapia intensiva (UTI),
a prevalência de desnutrição é alta e está diretamente associada ao aumento do tempo de internação, dias de ventilação
mecânica e mortalidade, além de ser responsável por alto
custo hospitalar2,3.
O comprometimento do estado nutricional em pacientes
críticos é multifatorial, podendo ser preexistente, ou potencializado durante o período de internação e ocorre, principalmente, em decorrência do estado inflamatório e hipercatabólico que estes pacientes apresentam4. A avaliação do estado
nutricional de pacientes em UTI é difícil de ser realizada, pois
os métodos tradicionais, como testes bioquímicos e medidas
antropométricas, sofrem interferência do estado agudo da
doença crítica e das alterações na distribuição de fluidos
corpóreos1. Ressalta-se a dificuldade do profissional em
obter informações, devido ao nível de sedação e ventilação
mecânica invasiva, comum a esses pacientes1,2.
O risco nutricional em pacientes hospitalizados pode ser
avaliado com a utilização de algumas ferramentas, porém,
para pacientes em terapia intensiva, a Society of Critical Care
Medicine e a American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition recomendam apenas a Nutritional Risk Screening
(NRS- 2002) e o Nutrition Risk in the Critically (NUTRIC),
já que ambos consideram em sua avaliação a gravidade
da doença5. A despeito dessas recomendações, não existe
uma ferramenta padrão ouro para triagem nutricional em
pacientes críticos6.
O NUTRIC é a primeira ferramenta de triagem nutricional
desenvolvida e validada exclusivamente para pacientes
críticos7. Essa ferramenta busca estratificar o risco nutricional
e identificar doentes graves que poderão se beneficiar de
uma terapia nutricional precoce, segura e planejada, que
contribuirá para um melhor desfecho clínico7. O NUTRIC
é constituído por variáveis relativamente fáceis de serem
obtidas no ambiente de cuidados intensivos, com exceção
dos níveis de interleucina-6 (IL-6) – que não são medidos
com frequência. Assim, foi validada por Rahman et al.8 a
ferramenta NUTRIC score modificado (mNUTRIC), uma outra
versão com a exclusão da IL-67,8. As variáveis que fazem
parte do mNUTRIC são: idade, número de comorbidades,
número de dias de internamento anterior à UTI e os escores
de gravidade: Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) e
o Acute Physiology and Chronic Health disease Classification
System II (Apache II)8,9. Vale destacar que o mNUTRIC foi
traduzido e adaptado por Rosa et al.10 para utilização em
UTIs brasileiras.
Segundo revisão sistemática recente, o número de
estudos que avaliaram o desempenho ou a aplicação do
mNUTRIC é relativamente baixo e com amostra relativamente
pequena, em razão de sua validação recente, o que justifica

a necessidade de mais estudos4. Assim, este estudo objetivou
avaliar o risco nutricional em pacientes críticos internados em
UTIs, por meio do mNUTRIC, e investigar se existe associação
com desfechos clínicos.
MÉTODO
Estudo retrospectivo, realizado com dados de pacientes
internados em duas UTIs, do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (C-HUPES), Universidade
Federal da Bahia, Brasil, no período de janeiro a dezembro
de 2018.
As UTIs em que o estudo foi realizado atendem a pacientes
com complicações clínicas e em pós-operatório. Foram incluídos todos os pacientes com idade igual ou superior a 18
anos, de ambos os sexos, internados nas UTIs, por mais de
24h. Foram excluídos pacientes que não apresentaram todos
os dados necessários para o estudo. A amostra do presente
estudo tem poder de 99,9% para identificar risco nutricional,
tanto em pacientes com tempo de internamento maior que
20 dias, quanto naqueles que foram a óbito. Considerou-se
um alfa de 0,05, testes bicaudais e prevalência de 28,7 e
51,3% para risco nutricional, em pacientes com mais de 20
dias de internamento e que foram a óbito, respectivamente.
Os dados foram obtidos por meio do prontuário eletrônico
e do software de acompanhamento nutricional, utilizados no
hospital. Foram coletadas informações demográficas, clínicas
(diagnóstico clínico, alta e óbito), nutricionais (NRS-2002 e
mNUTRIC), tipo de admissão hospitalar (clínica e cirúrgica),
tempo de internação antes da UTI, tempo de permanência
na UTI e tempo de internação hospitalar.
A avaliação do risco nutricional pela NRS-2002 e
mNUTRIC foi realizada nos momentos das admissões
hospitalar e nas UTIs, respectivamente, por nutricionistas,
experientes e treinados que trabalham nas duas unidades. A
NRS-2002 foi aplicada em até 24 horas da internação, na
unidade de admissão hospitalar e classificou em risco nutricional pacientes com pontuação ≥ 3 pontos. O mNUTRIC
foi realizado com os dados das primeiras 24h de internação
na UTI e considerou em risco nutricional pacientes com
pontuação ≥ 5.
A idade foi categorizada em adultos (< 60 anos) e idosos
(≥ 60 anos). O APACHE II, SOFA e o tempo de internação
anterior à UTI foram categorizados com adaptação dos
critérios utilizados na constituição do mNUTRIC. Para avaliar
associações, as variáveis foram categorizadas da seguinte
forma: tipo de admissão (clínica e cirúrgica), diagnóstico
da admissão (doenças cardiovasculares e doenças nãocardiovasculares), tempo de permanência na UTI (≤ 5 dias
e > 5 dias), motivo de saída da UTI (alta ou óbito) e tempo
total de internação hospitalar, que inclui o tempo de UTI (≤
20 dias e > 20 dias). Foram considerados como desfechos
clínicos o motivo de saída da UTI, o tempo de permanência
na UTI e o tempo de internação hospitalar.
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Os dados foram tabulados em planilha do programa
Microsoft Office Excel e avaliados com apoio do programa
estatístico Statistical Package for the Social Sciences versão
21. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. As variáveis com distribuição normal foram
descritas por média e respectivo desvio padrão (DP), e as
não paramétricas, pela mediana e intervalo interquartílico
(IQ). As variáveis categóricas foram descritas por meio de
frequência. Foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson e
regressão de Poisson, estimando-se a razão de prevalência
(RP) e respectivo intervalo de confiança de 95% (IC 95%)
para avaliar as associações entre as variáveis. Inicialmente,
foi realizada a regressão bivariada e as variáveis que apresentaram valor de p ≤ 0,20 entraram no modelo multivariado. Permaneceram no modelo final apenas as variáveis
com valor de p < 0,05.

Tabela 1 – Características demográficas, clínicas e risco nutricional de
pacientes internados em UTI. Salvador, BA, Brasil, 2018.
Variável

%

Feminino

363

54,8

Masculino

300

45,2

Adultos (< 60 anos)

309

46,6

Idosos (≥ 60 anos)

354

53,4

< 1 dias

164

24,7

≥ 1 e ≤ 5 dias

325

49,0

> 5 e ≤ 10 dias

74

11,2

> 10 e ≤ 30 dias

34

5,1

> 30 dias

66

10,0

Doenças cardiovasculares

300

45,2

Neoplasias

108

16,3

Doenças gastrointestinais e endócrinas

91

13,7

Doenças respiratórias

28

4,2

Doenças infecciosas e parasitárias

37

5,6

Doenças geniturinárias

30

4,5

Outras

69

10,4

Clínica

424

64,0

Cirúrgica

239

36,0

Sem risco (< 3 pontos)

370

64,0

Com risco (≥ 3 pontos)

293

36,0

< 15

413

62,3

≥ 15

250

37,7

<6

525

79,2

≥6

138

20,8

Sem risco (< 5 pontos)

508

79,2

Com risco (≥ 5 pontos)

155

20,8

≤ 5 dias

436

65,8

> 5 e ≤ 15 dias

175

26,4

> 15 e ≤ 25 dias

29

4,4

> 25 dias

23

3,4

Alta

513

77,4

Óbito

150

22,6

Sexo

Idade

Dias de internação antes da UTI

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do C-HUPES - Universidade Federal da Bahia, Brasil
(25611719.0.0000.0049/2019), respeitando os aspectos
éticos.

Diagnóstico da admissão

RESULTADOS
Foram internados, no período de janeiro a dezembro de
2018, 900 pacientes, dos quais foram excluídos: 165 por
apresentarem tempo de internamento inferior a 24 horas; 11
em função de idade inferior a 18 anos; e 61 por apresentarem dados incompletos. Assim, participaram do presente
estudo 663 pacientes. A mediana de idade foi 60 anos
(49,0-70,0), sendo a idade máxima de 96 anos. A mediana
do APACHE II foi 13,0 (9,0-17,0) e do SOFA 2,0 (1,0-5,0).

Tipo de admissão

Classificação NRS-2002 à admissão hospitalar

A maioria dos pacientes era do sexo feminino (54,8%),
idosos (53,4%) e procedentes de enfermarias clínicas (63,9%).
Quanto ao tempo de internamento, 73,8% tiveram tempo de
internação anterior à UTI menor ou igual a 5 dias (24,7% <
1 dia e 49% entre 1 a 5 dias) e 65,8% permaneceram na UTI
por período menor ou igual a 5 dias. Em relação aos escores
de gravidade, a maioria possuía APACHE II < 15 (62,3%)
e SOFA < 6 (79,2%). Além disso, 45,2% dos pacientes
tinham diagnóstico clínico de doenças cardiovasculares. Na
admissão hospitalar, 44,2% (n=293) dos pacientes apresentaram risco nutricional pela NRS-2002, e na UTI 23,4%
(n= 155) foram identificados com risco nutricional avaliado
pelo mNUTRIC. Durante o internamento na UTI, 22,6% dos
pacientes foram a óbito (Tabela 1).
A Tabela 2 apresenta o percentual de pacientes com e
sem risco nutricional avaliado pelo mNUTRIC, de acordo as
variáveis do estudo. Maior percentual de risco nutricional pelo
mNUTRIC foi significativamente associado a: admissão para
tratamento clínico (28,1%), idade superior a 60 anos (30,5%),
não apresentar doenças cardiovasculares (28,4%), risco
nutricional na admissão hospitalar (32,4%), maior tempo
de internação na UTI (34,8%), maior tempo de internação
hospitalar (28,7%) e evolução para óbito (51,3%).

N

APACHE

SOFA

Classificação mNUTRIC na admissão na UTI

Dias de internamento na UTI

Motivo de saída da UTI

UTI = Unidade de Terapia Intensiva; NRS -2002 = Triagem de Risco Nutricional-2002; APACHE
= Avaliação de Fisiologia Aguda e Saúde Crônica; SOFA = Avaliação Sequencial de Insuficiência
de Órgãos; mNUTRIC = Risco Nutricional no Doente Crítico modificado.
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As análises bivariadas e multivariadas estão apresentadas
na Tabela 3. No modelo final, ajustado por sexo e faixa
etária, permaneceram associados ao risco nutricional pelo
mNUTRIC: maior tempo de permanência na UTI (OR= 1,51;
IC95% 1,22-1,87) e óbito (OR=4,56; IC95% 2,97-6,98).
Verificou-se também que admissão em enfermarias de clínicas

médicas foi associada a um maior tempo de permanência
na UTI (OR= 1,60; IC95% 1,22-2,11), maior tempo de
internamento hospitalar (OR= 1,51; IC95% 1,22-1,87) e
óbito (OR= 2,55; IC95% 1,65-3,95). Apenas óbito na UTI
foi associado com o diagnóstico clínico na admissão (OR=
1,68; IC95% 1,21-2,33).

Tabela 2 – Frequência de risco nutricional pelo mNUTRIC de acordo características demográficas e clínicas de pacientes internados em UTI. Salvador,
BA, Brasil, 2018.
Variáveis

Com Risco Sem Risco Valor de
N (%)
N (%)
p*
155 (23,4%) 508 (76,6%)

Total
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa Etária
Adulto < 60 anos
Idoso ≥ 60 anos
Tipo de Admissão
Cirúrgica
Clínica
Diagnóstico da admissão
Doenças cardiovasculares
Doenças não-cardiovasculares

Variáveis

Com Risco Sem Risco Valor de
N (%)
N (%)
p*
NRS -2002
<0,0001
Sem risco
60 (16,2)
310 (83,8)
Com risco
95 (32,4)
198 (67,6)
Dias de internamento na UTI
<0,0001
≤ 5 dias
76 (17,4)
360 (82,6)
> 5 dias
79 (34,8)
148 (65,2)
Tempo de internamento hospitalar
0,003
≤ 20 dias
67 (18,8)
289 (81,2)
> 20 dias
88 (28,7)
219 (71,3)
Motivo de saída da UTI
<0,0001
Alta
78 (15,2)
435 (84,8)
Óbito
77 (51,3)
73 (48,7)

0,476
81 (22,3)
74 (24,7)

282 (75,3)
226 (77,7)

53 (17,2)
102 (28,8)

256 (82,8)
252 (71,2)

36 (15,1)
119 (28,1)

203 (84,9)
305 (71,9)

52 (17,3)
103 (28,4)

248 (82,7)
260 (71,6)

<0,0001

<0,0001

0,001

UTI = Unidade de Terapia Intensiva; NRS -2002 =Triagem de Risco Nutricional-2002; APACHE = Avaliação de Fisiologia Aguda e Saúde Crônica; SOFA = Avaliação Sequencial de Insuficiência de Órgãos;
mNUTRIC = Risco Nutricional no Doente Crítico modificado. *Teste qui-quadrado de Pearson.

Tabela 3 – Razão de prevalência (RP) entre risco nutricional, variáveis demográficas e clínicas com desfechos clínicos em pacientes internados em UTI.
Salvador, BA, Brasil, 2018.
Desfechos
Variáveis

Tempo permanência na
UTI > 5 dias

Tempo de internamento
hospitalar > 20 dias

Óbito na
UTI

RPbivariada
(IC95%)

RPmultivariada
(IC95%)

RPbivariada
(IC95%)

RPmultivariada
(IC95%)

RPbivariada
(IC95%)

RPmultivariada
(IC95%)

1
1,75 (1,42-2,15)

1
1,51 (1,22-1,87)

1
1,32 (1,11-1,5)

1
1,19 (1,00-1,42)

1
3,46 (2,65-4,50)

1
2,56 (1,92-3,42)

1
0,94 (0,76-1,16)

___

1
0,95 (0,80-1,12)

___

1
0,78 (0,59-1,05)

___

1
0,93 (0,75-1,15)

___

1
0,87 (0,74-1,02)

___

1
1,08 (0,81-1,44)

___

1
1,81 (1,39-2,34)

1
1,60 (1,22-2,11)

1
1,63 (1,33-1,99)

1
1,51 (1,22-1,87)

1
3,28 (2,15-5,01)

1
1,33 (1,07-1,65)

___

1
1,15 (0,98-1,37)

___

1
1,99 (1,45-2,73)

1
1,68 (1,21-2,33)

1
1,55 (1,25-1,91)

1
1,28 (1,02-1,60)

1
1,36 (1,15-1,60)

1
1,22 (1,03-1,46)

1
2,31 (1,72-3,11)

1
1,44 (1,05-1,97)

mNUTRIC
Sem risco
Com risco
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa Etária
Adulto < 60 anos
Idoso ≥ 60 anos
Tipo de Admissão
Cirúrgica
Clínica
Diagnóstico da admissão
Doenças cardiovasculares
Doenças não-cardiovasculares
NRS -2002
Sem risco
Com risco
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DISCUSSÃO
Os resultados do presente estudo identificaram percentual importante de pacientes internados na UTI com risco
nutricional, avaliados pelo mNUTRIC. Além disso, o risco
nutricional avaliado pelo mNUTRIC foi associado a maior
tempo de internação na UTI e óbito.
A prevalência de pacientes com risco nutricional,
avaliado pelo mNUTRIC, foi inferior às encontradas na
maioria dos estudos realizados em UTIs brasileiras, os quais
identificaram prevalências variando de 27,7% a 69,7%1114
. A menor prevalência observada pode ser explicada
devido à baixa gravidade dos pacientes internados. No
presente estudo, a maioria dos pacientes internados na UTI
possuía escores de APACHE II e SOFA abaixo de 15 e 6,
respectivamente, valores que não pontuam na avaliação
do mNUTRIC.
A triagem de risco nutricional em UTI é o passo inicial
na identificação de pacientes que podem se beneficiar
de uma intervenção nutricional 2,10. Fatores inerentes à
própria doença crítica, como o estado de inflamação e
catabolismo, somado à redução na ingestão alimentar e/
ou subnutrição hospitalar, predispõem o paciente internado na UTI à desnutrição, perda de massa magra, de
força e desempenho, e, por consequência, ao aumento
de complicações, disfunção de múltiplos órgãos, tempo
prolongado de ventilação mecânica e mortalidade 1,3,6.
Da mesma forma, a avaliação de risco nutricional anterior à internação na UTI também é primordial, já que
pacientes previamente desnutridos ou em risco nutricional
apresentam tempo prolongado de internação e piores
desfechos quando são internados em UTI – dados também
encontrados no presente estudo2. Destaca-se que o tempo
de internação anterior à UTI é uma das variáveis utilizadas
na ferramenta mNUTRIC8.
No presente estudo, foi identificada uma diferença
estatisticamente significante entre risco nutricional prévio
ao internamento da UTI, avaliado pela NRS-2002, com
o risco nutricional na UTI, avaliado pelo mNUTRIC.
Vale destacar que as ferramentas foram utilizadas em
momentos distintos e apresentam diferenças nas variáveis
que as constitui, o que pode explicar a porcentagem
maior de pacientes em risco nutricional na admissão
hospitalar pela NRS-2002. Para utilização da NRS-2002
em pacientes críticos, a ASPEN propôs, em 2016, um
novo ponto de corte para a classificação de alto risco
nutricional, sendo este > 5 pontos5. Coruja et al.15, em
um estudo de coorte, compararam o desempenho do
mNUTRIC e da NRS-2002 na UTI, utilizando a pontuação > 5 pontos para identificar alto risco nutricional,
e concluíram que, embora tenha sido encontrada boa
concordância entre as ferramentas, estas tiveram desempenhos diferentes, sugerindo que não são equivalentes
para a prática clínica na UTI15. Tal diferença pode ser

explicada pelo fato da NRS-2002 avaliar dados subjetivos, coletados diretamente com o paciente e/ou acompanhantes, os quais nem sempre são possíveis de serem
obtidos em ambiente de UTIs. Além disso, a NRS-2002
considera como indicador de gravidade APACHE II >10,
pontuação que a grande maioria dos pacientes críticos
apresenta na UTI, podendo, dessa forma, superestimar
os resultados de risco nutricional2,16.
A identificação do risco nutricional em pacientes críticos
é um desafio para os profissionais de saúde, pois cada
ferramenta de triagem nutricional apresenta variáveis e
limitações específicas5. Muitos estudos têm investigado a
complementaridade do mNUTRIC com outras ferramentas17,
como a NRS-200218 e a Avaliação Subjetiva Global (ASG),
na estratificação do risco e diagnóstico nutricional. O estudo
realizado por Gonzalez et al.19 sugere que a associação
entre mNUTRIC e ASG possa ser benéfica no diagnóstico
de risco nutricional e desnutrição, e apresenta melhor
capacidade preditiva para mortalidade intra-hospitalar, ao
invés do uso dessas ferramentas separadamente19. Contudo,
ainda há dificuldade de se obter dados subjetivos devido
à natureza da doença crítica, sugerindo que ferramentas
objetivas, como o mNUTRIC, podem ser mais adequadas
para uso em UTI20.
No presente estudo, a maioria dos pacientes avaliados
permaneceu internada por até cinco dias na UTI, o que pode
ser explicado também pela baixa gravidade encontrada,
segundo escores APACHE II e SOFA. Contudo, os pacientes
classificados em risco nutricional permaneceram na UTI por
mais de cinco dias e tiveram maior tempo de hospitalização.
Ensaio clínico randomizado, realizado com pacientes críticos,
que utilizou a ferramenta NUTRIC, demonstrou um tempo
médio de internação na UTI de 7 dias e tempo de ventilação
mecânica de 6 dias21. É importante ressaltar que o estado
nutricional de pacientes em UTI é comprometido muito rapidamente6, mesmo em pacientes bem nutridos4. Estudo conduzido por Coltman et al.20 demonstrou que pacientes em risco
nutricional apresentaram menor índice de massa corporal,
maior perda de peso, gordura e músculo, maior tempo de
hospitalização e permanência na UTI, maior frequência de
necessidade de reabilitação após a alta e maior mortalidade
durante a hospitalização.
A associação entre risco nutricional pelo mNUTRIC
e mortalidade em pacientes críticos foi demonstrada em
alguns estudos na literatura, em UTIs de diferentes países22,
assim como em UTIs brasileiras10,12,14, corroborando com
o resultado encontrado no nosso estudo, em que mais da
metade dos pacientes, que foram a óbito, estavam em risco
nutricional. Apesar da mortalidade não ser o melhor resultado para avaliar a eficácia de uma intervenção nutricional,
considerando que a mortalidade em UTI sofre influência de
diversos fatores6, alguns estudos observacionais demonstraram que melhor adequação da terapia nutricional, em
pacientes classificados em risco nutricional pelo mNUTRIC,
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associou-se à redução da mortalidade em pacientes gravemente enfermos23,24. Contudo, são necessários mais estudos
randomizados e controlados para determinar se as intervenções nutricionais, estratificadas pelo escore mNUTRIC,
podem melhorar os desfechos clínicos dos pacientes.Esse
estudo apresenta algumas limitações, como ausência de
dados sobre outras complicações durante o internamento,
tempo de ventilação mecânica, e dados sobre a terapia
nutricional prescrita, que poderiam contribuir para outras
avaliações. No entanto, as associações identificadas entre
risco nutricional pelo mNUTRIC com o tempo de permanência na UTI e mortalidade reforçam a importância
da detecção precoce de pacientes em risco nutricional.
Além disso, ressalta o papel da terapia nutricional como
estratégia coadjuvante no tratamento do paciente em UTI,
minimizando o desenvolvimento da desnutrição, a qual
pode contribuir com o prolongamento da hospitalização,
dificuldade de recuperação do paciente, aumento de
complicações e mortalidade, além disso, aumentar o custo
dos serviços de saúde.

6.
7.

8.

9.

10.

CONCLUSÃO
No presente estudo, foi encontrada considerável prevalência de pacientes em risco nutricional pelo mNUTRIC e
associação entre maior tempo de permanência nas UTIs e
mortalidade. O mNUTRIC demonstrou-se uma ferramenta
útil na detecção precoce de risco nutricional em pacientes
críticos e piores desfechos clínicos. Dessa maneira, esta é
uma ferramenta que pode contribuir para o planejamento
de uma terapia nutricional adequada, auxiliando na redução
da morbimortalidade desses pacientes.
Mais estudos randomizados e controlados são necessários para avaliar se intervenções nutricionais guiadas
pela estratificação do escore do mNUTRIC podem reduzir
complicações e melhorar desfechos clínicos de pacientes
internados em UTIs.
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RESUMO
Introdução: A L-leucina é um aminoácido essencial e seu interesse tem crescido em virtude de seu
papel na transcrição proteica, podendo ter potencial no tratamento e prevenção da sarcopenia,
definida como perda de massa muscular, força e funcionalidade. A ausência de tabelas padronizadas com a quantidade de L-leucina em alimentos comumente consumidos pela população
brasileira, disponíveis em português, se torna um desafio para contabilizar e propor adequações,
com o objetivo de atingir as necessidades dos indivíduos. O objetivo desse estudo foi elaborar uma
tabela com teores de L-leucina presentes em alimentos habitualmente consumidos pela população
brasileira. Método: A pesquisa foi realizada mediante a compilação de informações e dados de
tabelas nacionais e internacionais, buscando-se pelos alimentos frequentemente consumidos
no Brasil. Resultados: Constam na tabela 171 alimentos, que foram disponibilizados o teor de
L-leucina em 100g do alimento, separados pelas seguintes categorias: grãos, farinhas e massas
(n=24); leguminosas e oleaginosas (n=17); carnes, peixes, frutos do mar e embutidos (n=35);
laticínios (n=14); ovos (n=4); hortaliças (n=39); frutas (n=24); e alimentos industrializados e
doces (n=14). Conclusões: A tabela permite avaliar o teor de L-leucina na dieta e realizar a sua
prescrição dietética conforme as recomendações, visando seu consumo em quantidades adequadas
para restauração, manutenção ou ganho de massa muscular.
ABSTRACT
Introduction: L-leucine is an essential amino acid and its interest has grown due to its role in
protein transcription, which may have potential in the treatment and prevention of sarcopenia,
defined as loss of muscle mass, strength, and functionality. The absence of standardized tables,
available in Portuguese, with the amount of L-leucine in commonly consumed foods by the Brazilian population, became a challenge to account for and propose adjustments meeting individual
needs. This study aimed to elaborate a table with the L-leucine present in commonly consumed
foods by the Brazilian population. Methods: The research was carried out by compiling information and data from national and international tables, looking for frequently consumed foods in
Brazil. Results: The table contains 171 foods with the content of L-leucine in 100g of the food,
separated by the following categories: grains, flours and pasta (n=24); leguminous plants and
oilseeds (n=17); meats, fish, seafood and sausages (n=35); dairy products (n=14); eggs (n=4);
vegetables (n=39); fruits (n=24); and industrialized foods and sweets (n=14). Conclusions:
The elaborated table makes it possible to evaluate the content of L-leucine in the diet and carry
out dietary prescriptions according to the recommendations, providing data of consumption in
adequate amounts for restoration, maintenance, or mass muscle gain.
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INTRODUÇÃO
A L-leucina, um aminoácido essencial de cadeia ramificada (AACR), vem recebendo maior destaque na literatura
devido às suas propriedades relacionadas à síntese proteica e
hipertrofia muscular, uma vez que é o principal sinalizador da
proteína Mammalian Target of Rapamycin (mTOR), que afeta
o turnover de proteínas e reduz a proteólise, estimulando,
dessa forma, a síntese de proteínas1-3.
A suplementação de L-leucina tem sido relacionada à
reversão da resistência anabólica em indivíduos idosos com
sarcopenia, devido a sua capacidade de prevenir a atrofia
muscular e melhorar a força e função muscular em idosos4-6.
Quando consumida com uma porção de proteína, pode
aumentar ainda mais as taxas de síntese proteica muscular
em idosos7.
A sarcopenia é definida como a perda progressiva
de massa, força e função muscular, e está associada à
diminuição da atividade física, imobilidade, incapacidade,
quedas, hospitalizações repetidas e até mortalidade8. Embora
a consciência da importância clínica da sarcopenia tenha
aumentado, a implementação de intervenções nutricionais
para essa condição continua desafiadora, pois anormalidades moleculares da doença contribuem para um estado de
resistência anabólica. Dentro disso, sabe-se que a ingestão
de proteínas e de aminoácidos essenciais está positivamente
associada à preservação da massa muscular9.
As Diretrizes do PROT-AGE Study Group e da European
Society for Clinical Nutrition and Metabolism recomendam a
ingestão média diária de proteína de 1,0 a 1,2 g/kg de peso
corporal/dia para idosos saudáveis10. Os indivíduos com
multi-comorbidades devem receber, no mínimo, 1,0 g de
proteína/kg de peso corporal por dia, para prevenir a perda
de peso corporal e funcionalidade, reduzir o risco de complicações e readmissão hospitalar11. Já para outras doenças
crônicas, como a doença hepática e o câncer, um aporte
proteico superior pode ser recomendado, como 1,2-1,5
g de proteína/kg de peso corporal/dia para os pacientes
cirróticos12,13 e 1,2-2,0 g de proteína/kg de peso corporal/
dia para pacientes com câncer14. Ademais, a oferta de 25 a
30g de alimentos fonte de proteínas de alto valor biológico
e aminoácidos essenciais por refeição pode ser considerada
ideal para maximizar a síntese de proteína muscular7.
Em relação à L-leucina, de acordo com a ingestão
dietética de referência (Dietary Reference Intakes – DRI), é
recomendado para indivíduos adultos, acima dos 19 anos,
ingestão de 42 mg por kg/dia15. Já para a população idosa,
a recomendação é de 2,5 a 2,8 g de por refeição, a fim de
atingir ao menos 7,5 g deste aminoácido ao dia16.
Em doentes hepáticos, a infusão de AACR enriquecidos
com L-leucina alterou de forma significativa a sinalização
de proteínas ativadoras de mTOR, que poderiam estimular

a síntese de proteínas e diminuírem a autofagia, sugerindo
restabelecimento da proteostase 17. Já, no trabalho de
Romeiro et al.18, a suplementação de L-leucina aumentou
a força de preensão palmar de pacientes cirróticos, após 8
meses de suplementação.
Apesar da necessidade já conhecida da ingestão de
aminoácidos e os estudos desenvolvidos em relação à
L-leucina, as tabelas de composição de alimentos brasileiras
apresentam informações sobre este aminoácido em um
número reduzido de alimentos, de modo que, para quantificar o consumo por pacientes, demanda utilizar tabelas
internacionais e na língua inglesa. Uma tabela em português
e que apresente informações de alimentos mais comumente
consumidos no Brasil pode facilitar a quantificação e a prática
profissional de nutricionistas e demais profissionais da saúde
preocupados com o estado nutricional de seus pacientes.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma tabela
unificada com os teores de L-leucina presentes nos alimentos
habitualmente consumidos pela população brasileira.
MÉTODO
Trata-se de estudo estruturado em pesquisa documental
realizada em tabelas de composição centesimal de alimentos,
no período de outubro a novembro de 2020.
As pesquisas foram realizadas mediante a compilação de
informações e dados de duas tabelas, a Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos (TACO) do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Alimentos (NEPA)19 e a Tabela de Composição
Nutricional do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA)20. Apesar de existirem outras tabelas, foram
encontrados dados disponíveis para L-leucina apenas nas
tabelas citadas anteriormente.
A tabela unificada de L-leucina em alimentos foi construída a partir dos principais alimentos consumidos pela
população brasileira. Foram consultados todos os alimentos
incluídos na tabela de composição de aminoácidos da
TACO-NEPA e incluídos todos aqueles que apresentavam
valores para o aminoácido L-leucina. A consulta do teor de
L-leucina através da USDA foi feita pelo software TabNut, do
Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista
de Medicina da Universidade Federal de São Paulo21. Os
suplementos e alimentos fortificados não foram incluídos no
compilado de dados.
Para a elaboração da tabela, os 171 alimentos selecionados foram categorizados em oito grupos: (1) grãos,
farinhas e massas; (2) leguminosas e oleaginosas; (3) carnes,
peixes, frutos do mar e embutidos; (4) laticínios; (5) ovos; (6)
hortaliças; (7) frutas; e (8) doces e industrializados.
O teor de L-leucina foi expresso em gramas a cada 100
gramas de alimento.
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RESULTADOS
Os resultados estão disponibilizados em tabela elaborada
com o teor de L-leucina expresso em gramas a cada 100
gramas de alimento pesquisado (Tabela 1). Constam na
tabela 171 alimentos. Os alimentos estão separados nas
seguintes categorias: grãos, farinhas e massas (n=24), com

teor médio de L-leucina de 0,6g (0,04;1,37); leguminosas
e oleaginosas (n=17), com teor médio de L-leucina de
0,7g (0,12;1,54); carnes, peixes, frutos do mar e embutidos
(n=35), com teor médio de L-leucina de 1,7g (0,84;2,88);
laticínios (n=14), com teor médio de L-leucina de 1,0g
(0,08;3,54); ovos (n=4), com teor médio de 1,0 (0,86;1,18);

Tabela 1 – Teor de L-leucina em alimentos, Belo Horizonte, MG.

Continuação Tabela 1 – Teor de L-leucina em alimentos, Belo Horizonte, MG.

Tabela com teor de L-leucina em alimentos

Tabela com teor de L-leucina em alimentos

Grãos, farinhas e massas

Carnes, peixes, frutos do mar e embutidos

Alimento

L-LEU
(g/100g)

Arroz, branco, grão médio, cozido, não enriquecido
Arroz, integral, grão médio, cozido
Aveia
Bolo, branco, receita caseira sem glacê
Bolo, chocolate, receita caseira sem glacê
Broa de fubá, mistura seca, preparada
Espaguete, cozido, não enriquecido, sem sal
Espaguete, trigo integral, cozido
Farelo de aveia, cru
Farinha de arroz, branco
Farinha de arroz, integral
Farinha de milho, grão-inteiro, amarelo
Farinha de rosca, seca, natural
Farinha de trigo, branca, multiuso, não enriquecida
Farinha de trigo, grão-inteiro
Farinha, de puba
Macarrão, cozido, não enriquecido
Macarrão, trigo integral, cozido
Milho, amarelo
Pastel, de carne, frito
Pão de batata
Pão de forma, varejo, tostado
Pão francês ou vienense (inclui fermento)
Pão trigo integral, receita caseira

Alimento

0,20
0,19
1,28
0,42
0,41
0,26
0,44
0,36
1,37
0,49
0,60
0,85
0,96
0,71
0,90
0,04
0,44
0,36
1,16
0,81
0,44
0,64
0,69
0,57

Apresuntado
Atum, dietético, lata em óleo, sólido drenado
Carne de boi, fígado, frito
Carne de boi, fígado, refogado
Carne de boi, gordura, cozida
Frango, carne e pele, pronto para consumo, assado
Frango, só carne, pronto para consumo, assado
Linguiça calabresa, suína, bovina
Linguiça de porco, fresca, cozida
Mortadela
Peixe branco, várias espécies, cru
Peixe, tilápia, crua
Peru, todas espécies, asa, carne e pele, cozido, assado
Peru, todas espécies, carcaça, carne e pele, cozido, assado
Peru, todas espécies, carne e pele, cozido, assado
Peru, todas espécies, coxa com sobrecoxa, carne e pele,
cozido, assado
Porco, curado, bacon, cozido, grelhado, frito ou assado,
pobre em sódio
Porco, curado, paleta, carne magra e gordura, assado
Porco, curado, paleta, só a parte magra, assado
Porco, fresco, carré, costelas, sem osso, carne magra e
gordura, frito
Porco, fresco, carré, costelas, sem osso, carne magra e
gordura, grelhado
Porco, fresco, carré, costelas, sem osso, carne magra e
gordura, refogado
Porco, fresco, carré, lombo, carne magra e gordura, cozido,
assado
Porco, fresco, carré, lombo, carne magra e gordura, grelhado
Porco, fresco, carré, lombo, só a parte magra, cozido,
assado
Presunto, com capa de gordura
Presunto, fatiado, extra magro, (aprox 5% gordura)
Presunto, fatiado, normal (aprox 11% gordura)
Presunto, sem capa de gordura
Quibe, crú
Salame
Salsicha, bovina e suína
Salsicha, frango
Salsicha, peru
Sardinha, oceano atlântico, enlatada em óleo, solido drenado
com espinha

Leguminosas e Oleaginosas
Alimento
Amêndoa, sem pele
Amendoim, todos os tipos, torrado, sem sal
Castanha-de-caju, torrada, sem sal
Ervilha, seca, semente madura, cozido, sem sal
Ervilha, vagem, cozido, sólido, sem sal
Ervilha, verde, lata, sólido drenado
Fava, semente madura, cozida, sem sal
Feijão, branco, semente madura, cozido, sem sal
Feijão, preto, semente madura, cozido, sem sal
Feijão, todos os tipos, semente madura, cozido, sem sal
Feijão-fradinho, semente imatura, cozido, sólido, sem sal
Feijão-soja, madura, cozido, sem sal
Feijão-soja, verde, cozido, solido, sem sal
Grão-de-bico, semente madura, cozido, sem sal
Leite de soja, fluido
Lentilhas, semente madura, cozido, sem sal
Vagem, verde, cozida, fervida, drenado, sem sal

L-LEU
(g/100g)
1,48
1,54
1,29
0,60
0,27
0,27
0,57
0,78
0,71
0,74
0,23
1,36
0,88
0,63
0,19
0,65
0,12

BRASPEN J 2022; 37 (2): 165-70

167

L-LEU
(g/100g)
1,16
2,37
2,44
2,67
0,85
1,74
1,88
1,58
1,36
0,94
1,55
1,60
2,08
2,03
1,93
2,19
2,88
1,60
1,98
2,05
2,20
2,09
2,22
2,39
2,23
1,17
1,36
0,99
1,15
0,78
2,02
0,84
1,02
1,16
2,00
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Hortaliças

Lacticínios
Alimento

Alimento

L-LEU
(g/100g)

Iogurte, natural, desnatado, 13 g proteína por 237 ml
Iogurte, natural, leite integral, 8 g proteína por 237 ml
Iogurte, natural, semi-desnatado, 12 g proteina por 237 ml
Leite, 1% de gordura, líquido, sem adição de vitaminas A e D
Leite, 2% de gordura, líquido, sem adição de vitaminas A e D
Leite, direto do produtor. 3.7% de gordura
Leite, em pó, composto, sem adição de vitamina D
Leite, em pó, desnatado
Leite, enlatado, condensado, com açúcar
Leite, integral, 3,25% de gordura, sem adição de vitamina A ou D
Manteiga, com sal
Manteiga, sem sal
Queijo, muçarela
Queijo, prato

Pimentão, verde, cozido, solido, sem sal
Quiabo, cozido, sólido, sem sal
Quiabo, cru
Repolho, cozido, sólido, sem sal
Repolho, cru
Repolho, roxo, refogado
Salsinha, crua
Tomate, vermelho, maduro, cozido, sem sal
Tomate, vermelho, maduro, cru

0,58
0,35
0,53
0,32
0,31
0,32
2,58
3,54
0,78
0,30
0,08
0,08
2,38
2,19

1,08
1,18
0,86
0,91

Hortaliças
Alimento
Abóbora, cozida, todas variedades, cozida, sólido, sem sal
Abobrinha, cozida, com casca, cozido, sólido, sem sal
Agrião, cru
Alface, americana, crua
Alface, crespa, crua
Alface, lisa, crua
Alface, roxa, crua
Alho, cru
Alho-poró, cru
Batata doce, cozida, assada com casca, sem sal
Batata, assada, polpa e pele, sem sal
Berinjela, cozida, sólido, sem sal
Beterraba, cozida, drenado
Beterraba, crua
Brócolis, cozido, sólido, sem sal
Brócolis, cru
Cebola, cozida, sólido, sem sal
Cebola, crua
Cebolinha, crua
Cenoura, cozida, sólido, sem sal
Cenoura, crua
Chuchu, fruta, cozido, sem sal
Couve, cozida, sólido, sem sal
Couve, crua
Couve-flor, cozido, sólido, sem sal
Espinafre, cozido, sólido, sem sal
Espinafre, cru
Gengibre, cru
Inhame, cozido ou assado, sólido, sem sal
Mandioca (macaxeira ou aipim), perolada, seca

L-LEU
(g/100g)
0,05
0,04
0,17
0,08
0,03
0,07
0,06
0,31
0,07
0,12
0,12
0,05
0,07
0,07
0,15
0,13
0,05
0,03
0,20
0,08
0,10
0,06
0,13
0,15
0,11
0,23
0,22
0,07
0,09
0,01

L-LEU
(g/100g)

Abacate, cru, todas variedades comerciais
Abacaxi, cru
Ameixa seca, desidratada, não cozida
Ameixa, crua
Banana, crua
Banana-da-terra, cozida
Banana-da-terra, crua
Cajá, polpa, congelada
Caqui, nativo, cru
Carambola, crua
Goiaba, comum, crua
Kiwi, fresco, cru
Laranja, crua, todas variedades comerciais
Maçã, crua, com casca
Manga, crua
Manga, palmer, crua
Melancia, crua
Melão, cru
Morango, cru
Papaia, cru
Pera, cru
Pêssego, cru
Pitanga, polpa, congelada
Uva, rosa ou verde (tipo Itália), crua

L-LEU
(g/100g)

Ovo, galinha, inteiro, cozido, bem fervido
Ovo, galinha, inteiro, cozido, frito
Ovo, galinha, inteiro, cozido, mexido
Ovo, galinha, inteiro, cozido, omelete

0,05
0,10
0,08
0,04
0,04
0,07
0,20
0,04
0,03

Frutas
Alimento

Ovos
Alimento

L-LEU
(g/100g)

0,14
0,02
0,07
0,02
0,07
0,04
0,06
0,04
0,06
0,08
0,17
0,07
0,02
0,01
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02

Doces e industrializados
Alimento
Banana, doce em barra
Doce, caramelo
Doce, chocolate ao leite
Doce, chocolate meio-amargo
Doce, de leite, cremoso
Doce, marshmallow
Geleias e compotas
Mamão, doce em calda, drenado
Maria mole
Marmelada
Mel, coado ou por extração
Pé-de-moleque, amendoim
Quindim
Rapadura

L-LEU
(g/100g)
0,04
0,42
0,24
0,26
0,56
0,07
0,04
0,01
0,10
0,01
0,01
0,97
0,42
0,01

TACO = Tabela de Composição de Alimentos; USDA = Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos.
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hortaliças (n=39), com teor médio de L-leucina de 0,1g
(0,03;0,31); frutas (n=24), com teor médio de L-leucina
de 0,05g (0,01;0,17); alimentos industrializados e doces
(n=14), com teor médio de L-leucina de 0,23g (0,01;0,97).
Os principais alimentos fonte de L-leucina para o grupo
das carnes, frango, peixes e frutos do mar são a carne de
porco (2,88g/100g), fígado de boi (2,67g/100g) e atum enlatado (2,37g/100g). Para o grupo dos laticínios se destacam
o leite em pó desnatado (3,54g/100g), queijo muçarela
(2,38g/100g) e o queijo prato (2,19/100g). Os ovos são uma
fonte de L-leucina, com valor médio de (1,0g/100g) para as
diferentes formas de preparo. No grupo das oleaginosas e
leguminosas, se destacam o amendoim (1,54g/100g), soja
(1,36g/100g) e castanha de caju (1,29g/100g). Nos grãos,
farinhas e massas se destacam a aveia (1,28/100g), o milho
(1,16/100g) e a farinha de trigo integral (0,9g/100g).
Para se atingir as recomendações de 7,5g de L-leucina
na alimentação, é interessante que haja alimentos fontes
de origem animal e vegetal, porém, destinando-se maior
atenção à fonte animal. A oferta de três copos tipo americano
de leite integral (1,48g de L-leucina em 495ml), duas colheres
de sopa cheia de aveia (0,38g de L-LEU em 30g), duas fatias
médias de queijo muçarela (0,95g de L-leucina em 40g), uma
porção de carne de porco (2,88 g de L-leucina em 100g
de carne), uma concha média de feijão (0,74g de L-leucina
em 100g) e dois ovos cozidos (1,06g de L-leucina em 90g
de ovo) totalizam 7,5g do aminoácido ao dia. Também é
possível atingir as recomendações com a inclusão de apenas
alimentos de origem vegetal, com a oferta de 5 colheres de
servir de arroz branco cozido (0,45g de L-leucina em 225g),
5 colheres de sopa de aveia (0,96g de L-leucina em 75g),
1 unidade de pão francês (0,34g de L-leucina em 50g), 2
conchas médias de feijão (1,48g de L-leucina em 200g), 1
punhado de amendoim (0,5g de L-leucina em 30g), 3 copos
duplo de leite de soja (1,37g de L-leucina em 720ml), 3
colheres de sopa de milho (0,83g de L-leucina em 72g), 1
concha média de lentilha (1,01g de L-leucina em 156g) e 4
colheres de sopa de grão-de-bico (0,55g de L-leucina em
88g) totalizam 7,5g de L-leucina por dia.

demorado, o que dificulta a análise em grandes volumes de
alimentos, como é necessário ser feito na elaboração de uma
tabela de composição de alimentos23. Alguns dos métodos
conhecidos são a cromatografia líquida de alta eficiência e a
espectroscopia de reflectância do infravermelho próximo. Os
equipamentos utilizados nestas técnicas possuem alto custo
de aquisição e demandam mão de obra qualificada para
manutenção e operação. Novamente, esse impasse inviabiliza
a utilização dos métodos em grande escala, o que justifica a
limitada quantidade de alimentos que possuem aminoácidos
quantificados nas tabelas de composição de alimentos24.
CONCLUSÕES
Os principais alimentos fonte de L-leucina são de origem
animal, como carnes, ovos, leite e derivados. Portanto, ao
orientar indivíduos, deve-se priorizar o consumo de tais
alimentos.
A composição de L-leucina dos alimentos pesquisados e
listados na tabela permite avaliar o seu teor presente na dieta
humana, para o planejamento alimentar conforme recomendações nutricionais proteicas, visando incentivar o consumo
das quantidades adequadas para restauração, manutenção
ou ganho de massa muscular. Ainda, espera-se que a união
dos dados encontrados auxilie estudantes e profissionais de
Nutrição em suas atividades cotidianas.
No entanto, ainda são escassos os dados que se referem
ao teor de L-leucina. Em razão disso, faz-se necessária a
realização de novos estudos e aprimoramento da tabela de
composição, para ampliar o conhecimento sobre os teores
de L-leucina nos alimentos brasileiros.
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DISCUSSÃO
A oferta de AACR, em especial a L-leucina, tem sido utilizada no tratamento da sarcopenia, por seu efeito na redução
da proteólise e aumento da síntese proteica, podendo
ter efeitos positivos na força, conteúdo e funcionalidade
muscular. Em consequência disso, pode atuar também na
prevenção de sarcopenia em idosos22. Dentro disso, ressaltase que a oferta calórica e proteica deve ser adequada.
A carência de informações sobre L-leucina nas tabelas de
composição de alimentos brasileiras se deve ao fato de que
a quantificação dessa molécula é um processo complexo e
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RESUMO
Introdução: Os distúrbios hipertensivos são uma das complicações mais frequentes da gestação,
sendo responsáveis por um alto índice de morte materno-fetal. O estado nutricional da gestante
pode contribuir para um pior prognóstico. O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional
pré-gestacional e ao final da gestação e o ganho de peso em mulheres com síndrome de préeclâmpsia (SPE), hipertensão gestacional sem proteinúria (HGsP) e normotensas (GN). Método:
Coorte histórica de gestantes, em hospital universitário, analisando dados maternos e neonatais.
Resultados: Foram analisadas 196 gestantes (SPE=85, HGsP=33 e GN=78): ganho de peso
gestacional (14,3 ± 7,6 kg vs. 10,9 ± 6,6 kg vs. 11,6 ± 5,2 kg, p<0,05); índice de massa corporal
(IMC) inicial (27,7 ± 5,8 kg/m2 vs. 29,9 ± 7,1 kg/m2 vs. 26,4±6,1 kg/m2, p=0,040), IMC final
33,4 ± 0,3 kg/m2 vs. 32,0 ± 0,4 kg/m2 vs. 31,5 ± 0,3 kg/m2, p<0,001); peso ao nascer 2762,1
± 856,4g vs. 3118,3 ± 584,9g vs. 3368,9 ± 421,3g, p<0,001); índice de Apgar 5º minuto (8,1
± 1,4 vs. 9,1 ± 0,7 vs. 9,3 ± 0,6, p=0,006). Conclusão: O ganho de peso gestacional e o IMC
foram diferentes entre os grupos, sendo maior na SPE, independentemente da idade gestacional
final. Estes resultados sugerem que o acompanhamento nutricional durante a gestação pode
contribuir para prevenção de desfechos desfavoráveis.
ABSTRACT
Introduction: Hypertensive disorders are one of the most frequent complications of pregnancy,
being responsible of the main causes of maternal and fetal mortality and morbidity. The nutritional status of pregnant women may contribute to a worse prognosis. The purpose of this study
was to assess pre and final gestational nutritional status and gestational weight gain of women
with preeclampsia syndrome (PES), gestational hypertension without proteinuria (HGsP), and
normotensive (GN). Methods: Historical cohort of pregnant women, through analysis of maternal
and neonatal data at an university hospital. Results:196 pregnant women (SPE=85, HGsP=33,
GN=78) were analyzed: gestational weight gain (14.3 ± 7.6 kg vs. 10.9 ± 6.6 kg vs. 11.6 ±
5.2 kg, p<0.05); initial body mass index (BMI) (27.7 ± 5.8 kg/m2 vs. 29.9 ± 7.1 kg/m2 vs. 26.4
± 6.1 kg/m2, p=0.040), final BMI 33.4 ± 0.3 kg/m2 vs. 32.0 ± 0.4 kg/m2 vs. 31.5 ± 0.3 kg/m2,
p<0.001); birth weight 2762.1 ± 856.4g vs. 3118.3 ± 584.9g vs. 3368.9 ± 421.3g, p<0.001);
Apgar index 5th minute (8.1 ± 1.4 vs. 9.1 ± 0.7 vs. 9.3 ± 0.6, p=0.006). Conclusion: Gestational
weight gain and BMI were different between groups, with the highest weight gain in PES group,
independent of the final gestational age. These results suggest that nutritional follow-up during
pregnancy can contribute to the prevention of unfavorable outcomes.
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INTRODUÇÃO
O expressivo excesso de peso é evidenciado em mulheres
brasileiras em período reprodutivo1,2. Aproximadamente 54%
das mulheres no Brasil são classificadas com excesso de peso
e 21% com obesidade3. O estado nutricional pré-gestacional
é um fator modificável e importante para o curso saudável
da gestação e desenvolvimento fetal adequado. Além disso,
o ganho de peso gestacional pode determinar a ocorrência
de complicações no período gestacional, aumentando o risco
de desfechos desfavoráveis4.
O estado nutricional da mulher ao engravidar pode
influenciar o curso da gestação. É aconselhável iniciar a
gestação com valores de peso e índice de massa corporal
(IMC) adequados, assim como manter um ganho de peso
adequado é fundamental para prevenir complicações
maternas e fetais5. Portanto, a promoção de hábitos de
alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são
medidas de prevenção de ganho de peso gestacional
excessivo6.
A presença de obesidade pré-gestacional aumenta o risco
de complicações maternas, como hipertensão gestacional,
pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e, ainda, aumenta
as taxas de parto cesáreo. O ganho de peso gestacional
excessivo, além das complicações maternas mencionadas,
contribui para o aumento dos desfechos neonatais negativos, como parto prematuro, macrossomia [recém-nascidos
(RN) grandes para a idade gestacional (GIG)], distocia do
ombro, dificuldade na extração fetal e mortalidade neonatal,
podendo incluir, ainda, anomalias congênitas e obesidade
infantil7. Já o ganho de peso insuficiente também está relacionado ao risco de parto prematuro, de ocorrência de RN
pequenos para idade gestacional (PIG) e de maior tempo
de permanência hospitalar do RN8.
Os distúrbios hipertensivos na gestação acarretam alto
risco de complicações para a mãe e para o feto. Estes
são classificados em hipertensão gestacional, hipertensão
crônica, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, e pré-eclâmpsia/
eclâmpsia sobreposta9. O diagnóstico de hipertensão arterial na gestação é realizado através de níveis pressóricos
≥ 140 e/ou 90 mmHg, em pelo menos duas medidas.
A pré-eclâmpsia é diagnosticada após a 20ª semana de
gestação, a partir de hipertensão acompanhada de proteinúria patológica (≥300 mg/24h ou proteinúria/creatininúria
(P/C) ≥0,3 g/g), associada ou não à lesão em órgão alvo
(ACOG, 2019)10,11. A ocorrência de plaquetopenia, elevação
de enzimas hepáticas, comprometimento renal, cefaleia,
distúrbios visuais e cerebrais, entre outros sintomas, também
pode caracterizar o quadro clínico, mesmo na ausência
de proteinúria12. No presente estudo, classificou-se como
síndrome de pré-eclâmpsia (SPE) gestantes com o diagnóstico
de pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia sobreposta.

A avaliação e a identificação de situações de risco
gestacional são realizadas por meio da assistência prénatal, preconizada pelo Ministério da Saúde, e necessitam
de intervenção, a fim de evitar a evolução de desfechos
desfavoráveis9.
Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar
o estado nutricional pré-gestacional e ao final da gestação
de gestantes hipertensas, normotensas e com SPE, verificando
possíveis associações com desfechos maternos e neonatais
entre os grupos.
MÉTODO
Estudo de coorte histórica, realizado a partir do banco de
dados de estudos sobre hipertensão na gestação desenvolvidos em um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Para estes
estudos, as gestantes em acompanhamento no Ambulatório
de Obstetrícia e em atendimento no centro obstétrico foram
convidadas a participar do estudo.
Foram incluídas gestantes normotensas (GN), com SPE
e com hipertensão gestacional sem proteinúria (HGsP), em
acompanhamento ambulatorial, que aceitaram participar dos
estudos, após assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Gestantes com fetos gemelares, portadoras de doença autoimune, doença infecciosa, diabetes
mellitus, doença hematológica e/ou em tratamento com
antibióticos foram excluídas.
A análise dos dados foi aprovada pela Comissão Científica e Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS), sob o nº 3.025.873. Os
pesquisadores assinaram um Termo de Compromisso para
Uso dos Dados, visando assegurar sigilo e confidencialidade
às participantes.
Para esta análise, os dados avaliados foram: dados
demográficos, história familiar e médica pregressa, dados
clínicos e gestacionais, tipo de parto e dados antropométricos, incluindo peso e IMC pré-gestacional e ao final da
gestação. As informações neonatais, como peso e idade
gestacional ao nascer e índice de Apgar, foram coletadas
no prontuário materno.
A classificação das gestantes, no que se refere ao estado
hipertensivo gestacional, foi adaptada das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 2016, ACOG (2019) e National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 201910,11, sendo a
avaliação deste estudo realizada por meio do agrupamento
em: SPE, HGsP e GN.
O estado nutricional no início da gestação foi determinado levando em consideração o IMC, calculado através
do peso pré-gestacional, conforme classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS)13: baixo peso (<18,5
kg/m²), peso adequado (≥ 18,5 e < 25 kg/m²), sobrepeso
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(≥ 25 e < 30 kg/m²) ou obesidade (>30 kg/m²). O estado
nutricional ao final da gestação foi determinado através
do IMC por semana gestacional, conforme Atalah et al.14.
O ganho de peso gestacional total foi calculado por meio
da diferença entre o peso final e o peso pré-gestacional,
conforme diretrizes do Institute of Medicine (IOM)15.

idade gestacional do parto entre os grupos foi realizada
através de análise de Covariância ANCOVA. A magnitude
de efeito da análise de Covariância foi realizada através
do Efeito Estimado de Cohen. A significância estatística foi
definida por p<0,05.

Para classificação do RN, foi considerada a idade gestacional (IG): RN pré-termo (IG <37 semanas), RN a termo (IG
entre 37 e 42 semanas) e RN pós-termo (IG >42 semanas)16.
O peso ao nascer por IG foi classificado como: PIG, percentil
<10; adequado para IG (AIG), percentil entre 10 e 90; e
GIG, percentil > 9017.

A amostra foi composta por 196 gestantes, agrupadas em
três grupos: SPE, HGsP e GN, conforme pode ser observado
na Tabela 1.

A análise estatística foi realizada com suporte do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.
Os dados foram apresentados conforme característica de
distribuição da amostra, por média e desvio padrão para
dados contínuos ou frequências e percentuais, para dados
categóricos. A distribuição da amostra foi verificada por
meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparação
das médias entre os diferentes grupos (SPE, HGsP e GN)
foi utilizado o teste ANOVA complementada com teste de
Bonferroni. A comparação do IMC final ajustado para

Desfechos Maternos
A idade não foi diferente entre os grupos. História familiar
de hipertensão foi mais frequente nas pacientes com SPE
e HGsP. História de hipertensão prévia esteve presente em
um terço das SPE e HGsP, e o registro de história prévia de
hipertensão nas normotensas é referente à história de préeclâmpsia em gestações anteriores. Conforme esperado,
a história de pré-eclâmpsia prévia foi mais frequente nas
pacientes com SPE. Aproximadamente metade das pacientes
teve parto por cesariana.

RESULTADOS

Tabela 1 – Características clínicas das gestantes e neonatos estudados conforme grupo.
Variáveis

SPE (n=85)

HGsP (n=33)

GN (n=78)

Valor P

Idade (anos)
Raça

26,2 ± 6,8

28,5 ± 8,8

26,0 ± 5,4

0,161

50 (58,8%)
18 (21,1%)
41 (48,2%)
1,8 ± 1,2a
31 (36,4%)
26 (30,5%)
26 (30,5%)
155,2 ± 15,9b
98,8 ± 12,2b

18 (54,5%)
10 (30,3%)
5 (15,1%)
2,3 ± 1,6
27 (81,8%)
11 (33,3%)
3 (9%)
154,9 ± 13,2c
98,7 ± 8,8c

41 (52,5%)
13 (16,6%)
22 (28,2%)
2,4 ± 1,7
7 (8,9%)
2 (2,5%)
2 (2,5%)
119,2 ± 10,4
75,4 ± 8,2

27 (31,7%)
57 (67%)
1 (1,1%)
7,8 ± 1,8b
8,1 ± 1,4b
36,4 ± 3,5b,e

20 (60,6%)
13 (39,3%)
__
8,1 ± 1,2
9,1 ± 0,7
37,8 ± 1,9d

51 (65,3%)
27 (34,6%)
__
8,5 ± 0,8
9,3 ± 0,6
39,2 ± 1,5

29 (34,1%)
55 (64,7%)

6 (18,1%)
27 (81,8%)

6 (7,6%)
72 (92,3%)

17 (20%)
66 (77,6%)
2 (2,35%)
2762,1 ± 856,4b,e

5 (15,1%)
26 (78,7%)
2 (6%)
3118,3 ± 584,9

8 (10,2%)
64 (82%)
6 (7,6%)
3368,9 ± 421,3

Branca
Mista
Negra
Gestações prévias
HAS familiar
HAS prévia
PE prévia
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
Parto
Parto Normal
Parto Cesáreo
Aborto Espontâneo
Apgar 1º minuto
Apgar 5º minuto
Idade Gestacional no parto (semanas)
IG Classificação
Pré-termo
Atermo
Peso ao Nascer por IG
PIG
AIG
GIG
Peso ao Nascer (g)

0,329
0,045
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
0,002
0,006
0,005
<0,001

0,290
<0,001

Nota: SPE = Pré-eclâmpsia; HGsP = Hipertensão gestacional sem proteinúria patológica; GN = Gestantes normotensas. Valores apresentados como Média ± Desvio Padrão ou Frequência (%). PIG =
pequeno para idade gestacional; AIG = adequado para idade gestacional; GIG = grande para idade gestacional. A classificação das pacientes é adaptada do National High Blood Pressure Education
Program Working Group e National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2019. aSPE x GN p=0,05, bSPE x GN p<0,001,cHGsP x GN p<0,001, dHGsP x GN p=0,05, eSPE x HGsP p<0,05.
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DISCUSSÃO

Desfechos Neonatais
Os desfechos pré-natais são apresentados na Tabela
1. Peso ao nascer, índice de Apgar e idade gestacional
no parto foram menores no grupo SPE. SPE apresentou
maior frequência de prematuros, porém sem diferença na
adequação do peso à idade gestacional nos 3 grupos.
Estado Nutricional
A Tabela 2 apresenta os dados nutricionais. O ganho
de peso gestacional e o IMC final foram maiores no grupo
de SPE, mesmo que o IMC inicial tenha sido menor do que
das HGsP. Sobre o IMC inicial, o grupo de HGsP apresentou
valores superiores em comparação ao GN (p=0,036) e
não houve diferença estatística em relação ao grupo de SPE
(p=0,374). Já sobre o IMC final, no SPE foi maior que no
HGsP (p=0,08) e que no GN (p<0,001). Esta última análise
foi realizada com ajuste para idade gestacional do parto,
considerando também o IMC inicial de cada gestante. Apesar
de haver esta diferença, o achado possui uma magnitude de
efeito pequena, estimada por meio do Efeito Estimado de
Cohen. A magnitude de efeito estimada entre o grupo SPE e
HGsP foi de 0,28 (-0,13-0,68), e GN foi de 0,36 (0,05-0,67)
e entre HGsP e GN foi de 0,09 (-0,32-0,49).
Quando analisado o ganho de peso gestacional por
valor absoluto (Δ entre peso final e inicial), observa-se
diferença entre os grupos (p=0,009), as gestantes com SPE
ganharam mais peso em comparação às HGsP (p=0,039)
e GN (p=0,028).

O estado nutricional e o ganho de peso na gestação são
fatores que influenciam no crescimento e no desenvolvimento
fetal, no avanço da gestação e nos desfechos maternos e
neonatais13,14. Neste estudo, IMC inicial e final e o ganho
de peso ao longo da gestação foram fatores que se apresentaram de forma distinta entre os grupos de gestantes
com SPE, HGsP e GN, mesmo quando ajustado para idade
gestacional, valor também diferente entre os grupos.
O sobrepeso e a obesidade pré-gestacional foram
prevalentes nas gestantes incluídas no estudo, assim como
é evidenciado na literatura brasileira. Um estudo com 712
gestantes, realizado em Jundiaí, São Paulo, revelou que
34,7% do grupo em estudo possuíam excesso de peso prégestacional1. Outro estudo no município de Maceió, Alagoas,
com 403 gestantes, 42,9% estavam com excesso de peso no
início da gestação2 e na cidade de Campinas, São Paulo, 385
gestantes participaram de um estudo de coorte retrospectivo
com IMC médio inicial de 32,13 ± 9,38 kg/m², representando uma amostra com estado nutricional pré-gestacional
predominantemente obesa3. Tomados juntos sob o aspecto
de distribuição geográfica, esses trabalhos refletem que o
problema em questão está distribuído pelo país e os dados
apresentados no presente estudo confirmam essa tendência
ao extremo sul do Brasil.
O ganho de peso mais elevado no grupo SPE é corroborado no estudo de Hung e Hsieh18 com uma coorte histórica
de mulheres taiwanesas que identificou o sobrepeso e a obesidade pré-gestacional associados ao risco aumentado para

Tabela 2 – Características nutricionais das gestantes estudadas conforme grupo.
Variáveis

SPE (n=85)

HGsP (n=33)

GN (n=78)

Valor P

Peso Inicial (kg)

71,1 ± 14,8

77,4 ± 18,9d

67,8 ± 16,7

0,026

IMC Inicial (kg/m²)

27,7 ± 5,8

29,9 ± 7,1

26,4 ± 6,1

0,040

___

1 (3%)

1 (1,2%)

Eutrófico

31 (36,4%)

12 (36,3%)

34 (43,5%)

Sobrepeso

27 (31,7%)

6 (18,1%)

28 (35,9%)

d

Classificação IMC Inicial
Baixo peso

0,121

Obesidade

27 (31,7%)

14 (42,4%)

15 (19,2%)

Peso Final (kg)

85,4 ± 14,3

88,0 ± 17,8d

79,4 ± 16,8

0,013

IMC Final (kg/m²)*

33,4 ± 0,3a

32,0 ± 0,4d

31,5 ± 0,3

<0,001

2 (2,3%)

2 (6%)

9 (11,5%)

Classificação IMC Final
Baixo peso
Eutrófico

18 (21,1%)

4 (12,1%)

19 (24,3%)

Sobrepeso

24 (28,2%)

10 (30,3%)

27 (34,6%)

Obesidade

41 (48,2%)

17 (51,5%)

23 (29,4%)

14,3 ± 7,6a,e

10,9 ± 6,6

11,6 ± 5,2

Ganho de Peso Gestacional (kg)

0,065
0,009

Nota: SPE = Pré-eclâmpsia; HGsP = Hipertensão gestacional sem proteinúria patológica; GN = Gestantes normotensas. Valores apresentados como Média ± Desvio Padrão ou Frequência (%). A
classificação das pacientes é adaptada do National High Blood Pressure Education Program Working Group e National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2019. *IMC final, ajustado e
idade gestacional do parto, levando em consideração IMC inicial por Co-Variância ANCOVA e magnitude de efeito por Efeito Estimado de Cohen. aSPE x GN p<0,05, bSPE x GN p<0,001, cHGsP x
GN p<0,001, dHGsP x GN p=0,05, eSPE x HGsP p<0,05.
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pré-eclâmpsia. Entretanto, este mesmo estudo demonstrou
que o risco de desenvolvimento da síndrome se torna maior
em gestantes com ganho de peso gestacional excessivo,
mesmo com peso pré-gestacional adequado, relacionando,
principalmente, o desenvolvimento de SPE ao estado nutricional pré-gestacional18. Macdonald-Wallis et al.19 demonstraram que, quanto maior o peso pré-gestacional (ponto
de corte de >90 kg), maior o risco de desenvolvimento
de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia; assim como
quanto menor o ganho de peso gestacional, independente
do peso pré-gestacional, menor o risco de desenvolvimento
de desordens hipertensivas gestacionais.
A SPE e o ganho de peso excessivo no período de
gestação estão associados a menor tempo gestacional4. A
duração do período gestacional em mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia é menor quando comparadas às
gestantes que não desenvolveram a doença, assim como
observa-se maior frequência de casos de parto induzido e
parto cesáreo em gestantes com pré-eclâmpsia4, conforme
também encontrado em nossos resultados, o que pode
representar a gravidade da doença.
O ganho de peso gestacional foi maior nas gestantes
do grupo pré-eclâmpsia e foi relacionado positivamente
com peso ao nascer, e IMC inicial. Ayala-Ramírez et al.20
estudaram 468 mulheres colombianas e revelaram associação entre ganho de peso gestacional >12 kg e IMC prégestacional >30 kg/m² com SPE. O IMC pré-gestacional e o
ganho de peso gestacional foram associados e representam
fatores de risco importantes para o desenvolvimento da
síndrome hipertensiva20. Os resultados de ganho de peso
gestacional do presente estudo corroboram com outros
achados4,21. O ganho de peso excessivo na gestação e obesidade materna pré-gestacional são fatores de contribuição
para desenvolvimento de distúrbios hipertensivos da gestação
e de riscos para complicações no nascimento.
O ganho de peso excessivo na gestação é conhecido
como um fator para um maior crescimento fetal e risco de
macrossomia7,20. Porém, achados deste estudo foram inversamente aos demais, pois o menor peso ao nascer e maior
incidência de PIG são de gestantes com maior ganho de
peso gestacional. Os RN com baixo peso ao nascer e PIG
são filhos de mães que desenvolveram pré-eclâmpsia, o que
pode ser explicado devido às complicações gestacionais,
menor período de gestação e restrição de crescimento fetal
ocasionados por esse distúrbio.
A indicação de parto cesáreo na SPE é descrita na
literatura devido às complicações gestacionais, influência
do ganho de peso gestacional e estado nutricional prégestacional4. Wang et al.22 estudaram uma coorte com
8926 mulheres chinesas e concluíram que o sobrepeso e
a obesidade pré-gestacional e o ganho excessivo de peso

durante a gestação foram associados a maior risco de parto
cesariano22. Da mesma forma, estudos brasileiros também
associam o excesso de peso e o ganho de peso na gestação
como fatores para o parto cesariano23,24. A amostra estudada
não inclui gestantes com diabetes gestacional e, portanto,
sem alteração glicêmica patológica.
Em relação aos desfechos neonatais, os achados do
presente estudo já foram descritos anteriormente, incluindo
disfunções placentárias no progresso normal da gestação20.
A pré-eclâmpsia é resultado de uma invasão trofoblástica nas
artérias espiradas inadequada levando a baixo fluxo placentário e hipoxemia. A hipóxia leva à liberação de mediadores
inflamatórios e antiangiogênicos, que estão relacionados
à apresentação da síndrome materna multisistêmica. O
baixo fluxo placentário leva à restrição do crescimento e do
desenvolvimento fetal25.
O estudo apresenta algumas limitações, que são relacionadas à coleta retrospectiva em banco de dados e ao
pequeno número amostral de pacientes de um único centro,
o que dificulta extrapolar para outras populações. Outra
limitação refere-se à forma de avaliação do peso corporal. A
medição do peso e a classificação do IMC foram realizadas
com o uso de balança antropométrica, sem avaliação da
composição corporal das gestantes, não sendo possível diferenciar a hipervolemia dos demais compartimentos corporais.
A pré-eclâmpsia está associada à retenção de sódio e água
e disfunção renal, que resultam em ganho de peso, podendo
ter impacto nestes resultados. O edema já foi considerado
um dos critérios diagnósticos de pré-eclâmpsia, porém nas
últimas décadas este critério foi excluído de todas as diretrizes, pois a gestante normal também apresenta retenção
de sódio e água.
CONCLUSÃO
O ganho de peso gestacional e IMC são fatores associados a desfechos maternos e neonatais. O estado nutricional pré-gestacional adequado e o ganho de peso gestacional recomendado podem reduzir os riscos de distúrbios
hipertensivos gestacionais. Por isso, é fundamental identificar
fatores que interferem no curso saudável da gestação, na
busca de intervenção nutricional precoce e controle de
desfechos negativos.
O acompanhamento pré-natal para a conscientização
das recomendações de ganho de peso gestacional adequado
é direcionado para todas as mulheres, independente do
estado nutricional antes da gestação. A orientação alimentar
e nutricional e as modificações para um estilo de vida mais
saudável são importantes ao longo de todo o período
gestacional. Dessa forma, entender o perfil da população
que se trabalha é fundamental para a proposição de um
manejo nutricional individualizado, na busca de prevenção
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a desfechos desfavoráveis, proporcionando à população
uma gestação mais saudável, ampliando a saúde materna e
fetal, o que pode ter impacto, inclusive, em gerações futuras.
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RESUMO
Introdução: COVID-19 é uma doença infecciosa que atualmente alcançou status de pandemia,
possui predileção pelo sistema respiratório, capaz de causar agravos sérios à saúde. O nutricionista,
frente a este caso, necessita avaliar o estado clínico e nutricional, para, assim, determinar melhor
dietoterapia com capacidade de retardar o catabolismo calórico-proteico. O objetivo deste estudo
foi averiguar o estado nutricional do paciente crítico diagnosticado com COVID-19, verificar quais
as comorbidades mais frequentes, com enfoque em diabetes, hipertensão e obesidade, e associar
estes tópicos ao desfecho hospitalar. Método: O estudo é de cunho observacional descritivo,
sendo realizado de maneira longitudinal. A pesquisa foi feita por meio de dados contidos no
sistema de Prontuário digital TASY, com 100 pacientes, de ambos os sexos, adultos, com diagnóstico laboratorial de SARS-CoV2, internados em UTI de dois hospitais localizados em Cascavel,
Paraná. Resultados: A maior parte dos pacientes era idosa, com idade ≥60 anos (63%); 44% dos
pacientes apresentavam sobrepeso e 85% dos indivíduos tinham doenças prévias. As patologias
tema recebem destaque, pois a hipertensão foi a patologia de maior prevalência, presente em 63%
dos casos e em 22 óbitos, em comparação a obesidade (41%) e diabetes (32%). Ademais, 67%
dos pacientes possuíam uma ou mais destas comorbidades, em comparação a 9/100 pacientes
com somente outras doenças e 24/100 com nenhuma patologia prévia. Conclusão: Em síntese,
as comorbidades preexistentes estão ligadas diretamente ao agravamento rápido da COVID-19,
principalmente as patologias ligadas ao estado nutricional e alimentação, devido ao alto nível
de inflamação, controle glicêmico desregulado e catabolismo muscular elevado. Portanto, é
imprescindível o papel do nutricionista frente a esta pandemia, tanto para profilaxia nutricional,
quanto para terapia nutricional em ambiente hospitalar.
ABSTRACT
Introduction: COVID-19 is an infectious disease that has currently reached pandemic status,
has a predilection to the respiratory system capable of causing serious health problems. In this
case, the nutritionist should evaluate the evaluation of the patient’s clinical and nutritional status,
in order to determine the best diet therapy capable of delaying protein-calorie catabolism. The
purpose of this study was to assess the nutritional status of patients diagnosed with COVID-19,
check the most common comorbidities, with emphasis on diabetes, hypertension and obesity,
and associate these factors with the hospital outcome. Methods: The study will be observational
descriptive, being carried out in a longitudinal manner. The research will be carried out using data
contained in the TASY digital medical record system, with 100 patients of both sexes, adults, with
diagnosis of SARS-CoV2 and admitted to the ICU in two hospitals localized in Cascavel, Paraná.
Results: Most patients were elderly ≥60 years (63%), with 44% overweight and a biggest number
of individuals with previous diseases (85%). The theme pathologies stood out, as hypertension
was the most prevalent pathology, present in 63% of the cases and 22 of the deaths, compared
to obesity (41%) and diabetes (32%). Furthermore, 67% of the patients had one or more of these
comorbities, compared to 9/100 patients with only other diseases and 24/100 with no previous
pathology. Conclusion: In summary, the preexisting comorbidities are directly linked to the fast
worsening of COVID-19, mainly the pathologies related to nutritional status and diet, due to
the high level of inflammation, unregulated glycemic control and increased muscle catabolism.
Therefore, the role of the nutritionist in this pandemic is essential, both for nutritional prophylaxis
and for nutritional therapy.
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INTRODUÇÃO
SARS-CoV2 é um novo coronavírus com predileção
pelo sistema respiratório, capaz de causar efeitos graves à
saúde de seu hospedeiro, SARS vem do inglês: Severe Acute
Respiratory Syndrome – Síndrome Respiratória Aguda Grave,
CO de Corona (cepa), V de Vírus e 2 por ser semelhante a
seu familiar mais próximo, o primeiro SARS– CoV (2002).
A patologia resultante de sua infecção recebe o nome CO
(Corona) VI (Vírus) D (disease) -19 (Ano de descoberta), que
no dia 11 de março de 2020 alcançou status de pandemia,
e o combate à mesma se tornou um grande desafio aos
serviços de saúde, diante da grande variabilidade de sinais
e sintomas, que englobam desde casos assintomáticos/leves
a sintomáticos/graves¹.
De acordo com a BRASPEN/AMIB (2020)2, cerca de
5% destes pacientes necessitam de terapia intensiva, por
efeito das disfunções respiratórias graves e aos tratamentos
relacionados a ela (necessidade de prona, ventilação mecânica, traqueostomia e afins). Neste sentido, a COVID-19
pode levar a complicações críticas, como sepse (30-59%),
insuficiência renal aguda (15% a 29%), disfunção cardíaca
aguda (17% a 23%) e síndrome do desconforto respiratório
agudo (SDRA) (31% a 67%), influenciando, negativamente,
no estado nutricional e desfecho clínico3. Os indivíduos com
patologias prévias, imunossuprimidos e idade avançada são
mais predispostos a estes agravamentos4.
Apesar da fisiopatologia da infecção e das respostas
sistêmicas causadas pela COVID-19 não estarem totalmente
esclarecidas na literatura científica, sabe-se que a disfunção
do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) gera um
aumento adicional da permeabilidade vascular e infiltração
de células pulmonares, levando a um quadro de edema
pulmonar, agravamento do processo inflamatório e danos
às células alveolares5. A extensão desta resposta desencadeada pelo vírus resulta em febre, mal-estar, diarreia, tosse,
dispneia, ageusia e anosmia; estes sintomas levam ao
esforço exacerbado do paciente para respiração, rigidez e
contração muscular intensos, temperatura corporal elevada
e ingestão alimentar reduzida; que, posteriormente, resulta
em catabolismo muscular, desequilíbrio metabólico, astenia
acentuada e resposta imune desfavorável6,7.
Estes fatores destacam o papel do nutricionista durante
internação do paciente, pois são condições como estas, que
estão diretamente associadas ao aumento da morbimortalidade do paciente, tempo de internamento prolongado
e custos hospitalares elevados6,7. Ademais, esta pesquisa
buscará relacionar 3 comorbidades preexistentes relacionadas à nutrição, para enfatizar ainda mais este fato:
obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes
mellitus (DM); com intuito de calcular a prevalência de
cada uma destas em pacientes críticos diagnosticados com

COVID-19, além de relacioná-las ao tempo de internamento e desfecho hospitalar.
MÉTODO
O presente estudo é de cunho observacional descritivo,
realizado de maneira longitudinal. A amostra consistiu de
prontuários eletrônicos contidos no Sistema Operacional
TASY, de pacientes internados em UTI para COVID-19 de dois
hospitais universitários localizados na região oeste do estado
do Paraná. A coleta de dados foi realizada entre fevereiro
e maio de 2021 e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa do Centro Universitário da Fundação Assis
Gurgacz, com o parecer de número 4.532.935/2021
Os critérios de inclusão adotados foram pacientes internados em unidades de terapia intensiva, com diagnóstico
laboratorial de COVID-19, idade superior a 18 anos e tempo
de estadia mínima de 48 horas.
Para caracterização das amostras foram colhidos dados
como: idade, peso corporal inicial e final, altura, tempo de
internação na UTI, comorbidades e desfecho clínico. O peso
corporal foi aferido em balança digital tipo guincho elétrico,
com capacidade máxima para 250 kg, em até 48 horas após
a internação hospitalar. A altura foi medida com auxílio de
fita métrica, com o indivíduo deitado, em posição supina,
em um ângulo de 180 graus.
Estas informações foram separadas de acordo com os
objetivos da pesquisa: idade, foi utilizada para separar os indivíduos adultos (<60 anos) de idosos (≥60 anos), com intuito
de verificar a relação de idade, estado nutricional e prevalência
de doenças pré-existentes; peso inicial, final e altura, foram
coletados para cálculo do índice de massa corporal (IMC),
classificação do estado nutricional mediante o mesmo, e comparação das pesagens (dia de internação vs. dia de desfecho).
Destacando que este cálculo isoladamente não possui definição
exata do estado nutricional, porém, é considerado índice internacional pela OMS (1995) para verificação da normalidade
em relação a peso e estatura e, nesta pesquisa em específico, a
comorbidade obesidade foi classificada por meio deste cálculo
(≥ obesidade grau I). Além disso, ambos os pesos coletados e
o estado nutricional foram utilizados para comparação com o
tempo de internação e o desfecho hospitalar e, por último, as
informações sobre as comorbidades prévias foram utilizadas
para cálculo de prevalência, associação à COVID-19, comparação com o tempo de internação e o desfecho hospitalar.
Por fim, todos os dados e cálculos foram tabulados e realizados por meio do programa Microsoft Office Excel 2016,
sendo realizada análise estatística descritiva, dentre destes,
cálculo de média e desvio padrão (DP) de idade, peso inicial
e final, IMC inicial e final, e tempo de internação; e prevalência em quantidade (N°) e porcentagem (%) de cada estado
nutricional, patologias pré-existentes e desfecho clínico.
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RESULTADOS

Tabela 1 – Perfil clínico e nutricional de pacientes graves diagnosticados
com COVID-19 em 2021, de acordo com a idade. Cascavel, 2021.

Foram analisados 100 pacientes, subdivididos em adultos
e idosos. Percebe-se que a maior parte dos pacientes era
idosa (63%), sobressaindo-se nos itens: desnutrição moderada, desnutrição leve, eutrofia, sobrepeso e obesidade grau
II; e maior número de indivíduos com doenças prévias (85%).
Além disto, no contexto geral, as patologias tema (DM, HAS
e obesidade) se destacaram acima das demais, pois estavam
presentes em 67% dos casos, em comparação a 9% destes
com somente outras doenças (doença renal crônica, doença
pulmonar obstrutiva crônica, artrite reumatoide e/ou câncer)
e com 24% dos mesmos com nenhuma patologia sequer
(Tabela 1).
A Tabela 2 exibe a amostra total, dividida e agrupada
pelos seus respectivos estados nutricionais, especificando
os dados de cada grupo sobre pesagem inicial e final, IMC
inicial e final, estado nutricional final, período de internação
(PI) e desfecho clínico (DC). A fim de verificar se a comorbidade obesidade, a perda de peso durante o período de
internação e a modificação do estado nutricional, são relevantes ao agravamento da COVID-19, analisando o tempo
de estadia e os desfechos alta ou óbito. Um total de 76%
dos pacientes com o IMC ≥25 kg/m², todos com estadia
hospitalar ≥20 dias e 31 destes falecendo. Além disso, 29%
dos pacientes tiveram IMC reduzido durante a internação e
51% perderam pelo menos 5% ou mais de seu peso corporal
inicial, os colocando em risco nutricional.

Variáveis

<60 ≥60
anos anos
37
63

Nº (%)
Idade em anos (Média, DP)

47±9,5 70±7,6

Estado nutricional inicial de acordo com o IMC (%)
Desnutrição Moderada
(16,0-16,9 kg/m²)
Desnutrição Leve
(17,0-18,5 kg/m²)
Eutrofia
(18,5-24,9 kg/m²)
Sobrepeso
(25,0-29,9 kg/m²)
Obesidade Grau I
(30,0-34,9 kg/m²)
Obesidade Grau II
(35,0-39,9 kg/m²)
Obesidade Grau III
(≥40,0 kg/m²)
Patologias associadas (%)
HAS
DM
Obesidade (≥ Obesidade Grau I)
Sem nenhuma patologia prévia
Patologias Tema + outras doenças*
Somente outras doenças

__

1

8

14

8

14

7

28

15

9

4

8

3

2

19
3
22
15
9
3

44
29
19
9
15
6

DM = diabetes mellitus; DP = desvio padrão; HAS = hipertensão arterial sistêmica; IMC = índice
de massa corporal.

Tabela 2 – Pacientes graves diagnosticados com COVID-19 em 2021, subdivididos e agrupados por seu estado nutricional inicial. Cascavel, 2021.
Estado inicial
nutricional
(%)

Peso inicial
(Média, DP)

Peso final
(Média, DP)

IMC inicial
(Média, DP)

IMC final (Média, DP)

Estado nutricional
final
(%)

PI
(Média, DP)

DC
(%)

__

__

__

__

__

__

__

42,3±0

39±0

16,9±0

15,6±0

Desn G.: 100

17±0

100 Óbito

49±0

45±0

18±0

16,5±0

Desn M.: 100

12±0

100 Óbito

Eutrofia (Eut)

66,2±18,3

62,8±17,4

24,2±5,50

22,9±5,54

Eut: 81
SP: 14
Desn L.:5

27,2±10,7

50 Alta
50 Óbito

Sobrepeso (SP)

78,7±18,4

72,1±17,6

27,5±5,4

25,4±5,5

SP: 62
Eut: 38

20,8±10,8

51 Alta
49 Óbito

Obesidade I (O1)

82±18,2

77,4±17,4

29,4±5,4

26,9±5,48

O1: 71
SP: 25
Eut: 4

21±10,6

71 Alta
29 Óbito

Obesidade II (O2)

102±18,5

97,7±17,7

37,3±5,51

36±5,56

O2: 90
O1: 10

21,2±10,7

67 Alta
33 Óbito

Obesidade III (O3)

119,8±18,8

107,1±17,5

41,9±5,69

37,7±5,41

O3: 20
O2: 60
O1: 20

24,2±10,3

40 Alta
60 Óbito

Desnutrição Grave
(Desn G.)
Desnutrição Moderada
(Desn M.)
Desnutrição Leve
(Desn L.)
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A Tabela 3 busca demonstrar a relação da diabetes com
a COVID-19, além de associar a quantidade de patologias
prévias com a gravidade dos casos. Portanto, os pacientes
críticos foram divididos em 3 grupos: Pacientes diabético com
COVID-19 (COVID + DM), pacientes diabéticos e hipertensos com COVID-19 (COVID + DM + HAS) e pacientes
com diabetes, hipertensão, COVID-19 e mais alguma
outra doença (COVID + DM + HAS + outra doença). Foi
identificada associação do diabetes com os casos graves de
COVID-19, pois 32% da amostra inicial era constituída de
diabéticos, com 23 dias de internação (média) e 19 óbitos.
Além disto, percebe-se que, quanto mais patologias associadas, maior a gravidade da infecção.
A HAS também foi relacionada ao novo coronavírus,
com os pacientes hipertensos em estado crítico diagnosticados com COVID-19 fracionados em somente 2
grupos, pois a tabela anterior já demonstra a relação entre
DM e HAS. Deste modo, a Tabela 4 exibe os pacientes
hipertensos com coronavírus (COVID+HAS) e pacientes
hipertensos com coronavírus mais outra doença, exceto
diabetes (COVID + HAS + outra doença sem ser diabetes).
Esta patologia apresentou maior predominância nestes
pacientes, presente em 63% dos pacientes (63/100), com
22 dias internação (média) e estando presente em 69%
dos óbitos.

Tabela 3 – Pacientes diabéticos em estado grave diagnosticados com
COVID-19 em 2021. Cascavel, 2021.
Patologia

Nº (%)

Período de
internação
(Média, DP)

Desfecho
clínico
(%)

COVID + DM

2

21±5,65

50 Alta
50 Óbito

COVID + DM + HAS

26

24,5±11,9

49 Alta
51 Óbito

COVID + DM + HAS + Outra
doença

4

12,2±11,9

25 Alta
75 Óbito

DM = diabetes mellitus; DP = desvio padrão; HAS = hipertensão arterial sistêmica.

Tabela 4 – Pacientes hipertensos em estado grave diagnosticados com
COVID-19 em 2021. Cascavel, 2021.
Patologia

Nº (%)

Período de
internação
(Média, DP)

Desfecho
clínico
(%)

COVID + HAS

22

23,2±10,5

58 Alta
42 Óbito

COVID + HAS + Outra
doença (Sem ser diabetes)

11

20,7±9,1

62 Alta
38 Óbito

DP = desvio padrão; HAS = hipertensão arterial sistêmica.

DISCUSSÃO
As patologias prévias supracitadas constatam a conexão
importante com casos graves de COVID-19 (Tabela 1),
sendo referidas também na literatura atual, demonstrando
que cerca de 20% a 51% destes pacientes apresentam
uma doença crônica instalada, principalmente síndromes
metabólicas (obesidade, HAS e DM)8. A diabetes é uma das
comorbidades mais críticas para a COVID-19, devido à
imunossupressão causada pela hiperglicemia, e por pacientes
portadores de SARS-COV-2 possuírem níveis elevados de
glicemia sanguínea9; as doenças como hipertensão e obesidade associadas ao pior prognóstico do novo coronavírus,
com 20 a 35% dos casos evoluindo a óbito10. Uma metaanálise realizada com 1576 pacientes diagnosticados com
COVID-19 constatou que as comorbidades mais presentes
eram hipertensão (21,1%) e diabetes (9,7%)11.
O estado nutricional também se torna um fator expressivo
neste cenário, pois são destacados mais de 70% dos indivíduos estudados classificados com sobrepeso ou obesidade
(Tabela 2). Dados Internacionais demonstrarem enredos de
grande semelhança. Na França, é descrito um estudo de
coorte com 124 pacientes em UTI, no qual 47,6% possuíam
IMC acima de 30 kg/m² e 28,2%, IMC acima de 35 kg/
m², além de 68,6% dos mesmos necessitarem de ventilação mecânica invasiva e 15% irem a óbito12. Na China,
foi realizada uma meta-análise com 403.535 pacientes,
dos quais 2.451 pacientes possuíam IMC>25 kg/m², 531
(21,3%) faleceram, e de 24.056 pacientes com IMC<25 kg/
m² somente 1701 (7,07%) faleceram, obtendo o triplo de
diferencial13. E, por último, nos Estados Unidos, foi desenvolvida uma pesquisa com 200 indivíduos com COVID-19
internados em UTI, com média de IMC = 30 kg/m², destes
69,6% foram submetidos a intubação, com 18,4% de IMC
<25 kg/m² (média), 16,4% com IMC 25 – 34 kg/m² (média)
e 34,8% com IMC ≥35 kg/m² (média); e 24% dos mesmos
indo a óbito, com média de IMC = 25 kg/m² 14.
O próximo passo a ser examinado é a comparação peso
inicial e final, juntamente ao IMC inicial e final (Tabela 2),
sendo eminente a alteração ponderal entre os pesos, dentre
todas as classificações de estado nutricional, assim como, a
diminuição do IMC. Pirone et al.15 coletaram informações de
268 pacientes com COVID-19, a fim de verificar o risco nutricional e risco de má nutrição, dentro destes, 125 pacientes
perderam quantidade significativa de peso durante 1 mês
de hospitalização e 65 (52%) dos mesmos perderam 5% ou
mais de seu peso inicial. Com um tema semelhante, Filippo
et al.16 buscaram associar a COVID-19 com a perda de peso
e risco de má nutrição com o total de 213 pacientes infectados, identificando que 61 (28,6%) dos pacientes perderam
5% ou mais do seu peso inicial. Para complementar, Allard
et al.17 em seu estudo unicêntrico com 108 participantes,
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identificaram 40 (37%) indivíduos que perderam 5% ou mais
do seu peso inicial.
Em continuidade, é relevante realizar a comparação
COVID-19 vs. DM (Tabela 3) como é constatado na pesquisa
de Yang et al.18, de 52 pacientes positivos para SARS-COV2,
internados em UTI, 17% eram diabéticos, com 78% destes
evoluindo a óbito no período de 28 dias. Situações semelhantes para a pesquisa de Wang et al.19, com o total de 138
pacientes avaliados, 64 (46,4%) possuíam 1 ou mais comorbidades preexistentes, sendo DM (10,1%) e HAS+DM (4,5%)
as mais comentadas, além de 36 evoluindo seu quadro
respiratório para estado grave e necessitarem de terapia
intensiva, com o total de 22% sendo diabético. Composto
por 191 pacientes, o estudo retrospectivo efetuado por Zhou
et al.20, foi-se observando que 48% dos mesmos possuíam
patologias associadas, sendo HAS a mais comum 58 (30%),
seguido por DM 36 (19%), ademais, destes 36 diabéticos, 21
também eram hipertensos, além de 54 pacientes evoluírem
a óbito, consistindo em 26 (48%) hipertensos e 17 (31%)
diabéticos, entre 8 a 15 dias de internação. Enfim, Chen et
al.21 realizaram um estudo integrando 274 pacientes, dos
quais 47 (17%) eram diabéticos e 23(8%) possuíam DM +
HAS; obtendo como total de óbitos 24 (41%) diabéticos e
16 (14%) DM + HAS, com média de 16 dias de internação.

CONCLUSÃO
As comorbidades preexistentes estão ligadas diretamente
ao agravamento rápido da COVID-19, principalmente as
patologias tema, ligadas ao estado nutricional e alimentação, devido ao alto nível de inflamação, controle glicêmico
desregulado e catabolismo muscular elevado. Portanto, é
imprescindível o papel do nutricionista nesta pandemia,
tanto para profilaxia nutricional, com uma alimentação equilibrada, quanto para terapia nutricional durante internação,
calculando a meta nutricional necessária e indicando ou
receitando as dietas hospitalares via oral, sonda enteral e
parenteral.

Para finalizar, a comorbidade de maior prevalência nesta
pesquisa é a de maior destaque também dentro dos estudos
atuais referentes a este tema, Wu et al.22 buscaram associar
a hipertensão como um fator de risco aos indivíduos infectados com COVID-19 e seu desfecho hospitalar, realizando
seu estudo com 201 pacientes, destes, 66 (32,8%) possuíam
comorbidades, 39 (19,4%) eram hipertensos, ficando hospitalizados por 13 dias em média (10-16 dias) e 16 faleceram.
Ademais, 8 (4%) pacientes possuíam HAS + outra doença,
com 4 indo a óbito, sem descrição de dias de internação.
Outro trabalho com resultado similar é o de Grasselli et al.23,
que associaram os fatores de risco com a alta mortalidade
de pacientes COVID-19 em terapia intensiva na Itália, 3988
pacientes constituíram esta pesquisa, 1998 possuíam pelo
menos uma comorbidade, 1643 eram hipertensos e 962
(58,5) faleceram dentro de 16 dias em média (15-17 dias),
se tornando a patologia mais frequente dentre destas, com
hipercolesterolemia (545) e doença arterial coronariana
(533) em sequência, com 376 e 342 óbitos, respectivamente.
Por último, a pesquisa de Suleyman et al.24 foi realizada nos
Estado Unidos, de 463 indivíduos estudados, 435 eram
hospedeiros de patologias preexistentes, com a hipertensão
predominando novamente com 295 (63,7%), porém em
sequência patologias diferentes do estudo anterior, a doença
renal crônica (39,3%) e diabetes (38,4%). 141 pacientes
necessitaram de terapia intensiva, com 111 sendo hipertensos
e somente 37 receberam alta no período de 30 dias, não
sendo descrito o desfecho hospitalar dos restantes.
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RESUMO
Introdução: Há evidências de que o uso de terapia nutricional imunomoduladora em pacientes
cirúrgicos oncológicos proporciona melhores desfechos cirúrgicos, como a redução da incidência
de complicações infecciosas, redução do tempo de internação hospitalar e do custo global. O
presente estudo teve como objetivo descrever a elaboração e a implementação de um protocolo
de terapia nutricional oral imunomoduladora (TNOI) para pacientes cirúrgicos oncológicos candidatos a cirurgias eletivas, bem como analisar os resultados preliminares. Método: A elaboração
do protocolo foi baseada em pesquisas em bases de dados (SciELO, PubMed), com a seleção de
diretrizes mais relevantes sobre terapia nutricional imunomoduladora em pacientes cirúrgicos
oncológicos. Após a elaboração do protocolo, foi realizada uma reunião com especialistas na
área de cirurgia para apresentação, discussão e aprovação do protocolo para posterior implementação. Os resultados preliminares obtidos com o protocolo foram analisados a partir de um
banco de dados com as informações dos pacientes que fizeram uso da TNOI. Resultados: O
protocolo foi elaborado adaptando as condutas propostas na literatura à realidade do hospital,
de acordo com a terapia nutricional imunomoduladora disponível. Houve aprovação por parte
dos especialistas e a implementação ocorreu no dia 30 de julho de 2020. A amostra de pacientes
que fizeram o uso adequado da TNOI foi de 18 indivíduos, sendo que 77,78% (n=14) da amostra
não apresentaram complicações pós-operatórias. O grupo “desnutrido” apresentou menor tempo
de uso da TNOI, mais complicações e maior tempo de internação. Conclusão: Elaborar um
protocolo clínico adaptando condutas propostas na literatura à realidade local se mostrou um
desafio, frente a diversas limitações, porém necessário para a solidificação do uso da TNOI em
pacientes cirúrgicos oncológicos.
ABSTRACT
Introduction: There is evidence that the use of immunomodulatory nutritional therapy in surgical
oncology patients provides better surgical outcomes, such as reducing the incidence of infectious
complications, reducing hospital stay and overall cost. The present study aimed to describe the
elaboration and implementation of an oral immunonutrition protocol for surgical cancer patients
who are candidates for elective surgery, as well as to analyze the preliminary results. Methods:
The elaboration of the protocol was based on research in databases (SciELO, PubMed), with the
selection of the most relevant guidelines on immunomodulatory nutritional therapy in surgical
cancer patients. After formulating the protocol, a meeting was held with specialists in the field of
surgery to present, discuss and approve the protocol for later implementation. The preliminary
results obtained with the protocol were analyzed from a database with information from patients
who used the oral immunonutrition. Results: The protocol was designed adapting the recommendations proposed in the literature to the reality of the hospital, according to the immunomodulatory
nutritional therapy available. There was approval by experts and the implementation took place
on July 30, 2020. The sample of patients who made the correct use of IONT was 18 individuals,
with 77.78% (n = 14) of the sample showing no complications postoperative. The “malnourished”
group used the oral immunonutrition for a shorter time and had more complications and longer
hospital stay. Conclusion: Developing a clinical protocol based in conducts proposed in the literature to the local reality proved to be a challenge, in view of several limitations, but necessary for
the solidification of the use of oral immunonutrition in oncology surgical patients.
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INTRODUÇÃO
Os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos
apresentam uma resposta metabólica e inflamatória semelhante ao trauma, em que mecanismos diversos promovem
catabolismo de glicogênio, gordura e proteína, bem como
resistência à insulina e desvio de substratos para funções da
resposta imune e de reparação. Esse quadro pode comprometer o estado nutricional, aumentando o risco de desnutrição ou agravando um quadro de desnutrição previamente
existente. Os indivíduos desnutridos têm duas a três vezes
mais risco de complicações pós-operatórias, maior risco de
infecções, piora na cicatrização, alterações da microbiota e
da motilidade intestinal, sarcopenia, hospitalização prolongada, aumento da mortalidade e morbidade1,2.
Estudos apontam que a prevalência de risco nutricional
ou desnutrição em pacientes cirúrgicos hospitalizados varia
de 6% a 87%3. Quando se trata de pacientes oncológicos
cirúrgicos, deve-se considerar ainda que estes apresentam
alterações fisiológicas decorrentes do tumor, apresentando
proteólise e lipólise acelerada, diminuição da síntese de
proteínas, além de anorexia e alterações no trato digestório,
comprometendo ainda mais o estado nutricional4.
Além disso, as práticas comumente adotadas no perioperatório, como o jejum prolongado e a realimentação tardia
no pós-operatório, aumentam o risco nutricional e as complicações cirúrgicas no pós-operatório1. Visando melhores
resultados no perioperatório, os “Protocolos multimodais
de aceleração da recuperação no pós-operatório”, como
o Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)5 e o Projeto de
Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória (ACERTO)6,
propõe a adoção de condutas como a abreviação do
jejum pré-operatório, o uso de terapia nutricional imunomoduladora no perioperatório, a realimentação precoce
no pós-operatório, bem como a informação e orientação
nutricional ao paciente, a fim de proporcionar melhores
desfechos cirúrgicos.
A terapia nutricional com nutrientes imunomoduladores é
indicada para pacientes oncológicos que serão submetidos
a tratamento cirúrgico. Os principais imunonutrientes são os
ácidos graxos ômega-3, que exercem propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras, a arginina, um aminoácido
que age como substrato na síntese protéica, na proliferação
celular, na neurotransmissão, na vasodilatação, na imunidade
e no processo de cicatrização, e também os nucleotídeos,
que são precursores dos ácidos desoxirribonucléico (DNA) e
ribonucleico (RNA), indispensáveis para a síntese de proteínas
celulares e no metabolismo energético7,8.
Não há um consenso de qual seria a dose ideal de cada
imunonutriente, porém as recomendações indicam cerca
de 500 ml por dia de bebida com imunonutrientes, por um
período mínimo de 5 dias antes da cirurgia, sendo o tempo

de uso da terapia nutricional oral imunomoduladora (TNOI)
determinado de acordo com o estado nutricional destes
pacientes. A utilização da TNOI pode levar à redução da
incidência de complicações infecciosas e de deiscência de
anastomoses em pacientes que apresentam risco nutricional
ou desnutrição, bem como redução do tempo de internação
hospitalar e de custos6,7.
Visto a importância de condutas que auxiliem na recuperação pós-operatória, o presente estudo teve como objetivo
descrever a elaboração e implementação de um protocolo
de TNOI para pacientes cirúrgicos oncológicos candidatos
a cirurgias eletivas, bem como analisar os resultados preliminares obtidos com a implementação do protocolo.
MÉTODO
Delineamento e Local do Estudo
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. O protocolo de TNOI foi desenvolvido
por residentes e preceptoria da área de nutrição do Programa
de Residência Multiprofissional de um hospital público da
Grande Florianópolis, no mês de julho de 2020. O projeto
foi aprovado pelo comitê de ética do Instituto de Cardiologia
de Santa Catarina, conforme parecer Nº 4.293.696.
Elaboração e Implementação
Foram realizadas pesquisas em base de dados (SciELO,
PubMed), com os seguintes descritores/termos: “terapia nutricional perioperatória“, “cirurgia oncológica”, “assistência
perioperatória”, “guia de prática clínica”, em português e
em inglês, a fim de elencar estudos e diretrizes que contemplassem o tema, publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa
bibliográfica incluiu artigos originais de pesquisa prospectiva
e retrospectiva, artigos de revisão, consensos e diretrizes, que
foram selecionados de acordo com sua relevância.
Foram então analisadas e planejadas maneiras de
adequação das condutas recomendadas na literatura para a
realidade do hospital, conforme as opções de terapia nutricional contendo nutrientes imunomoduladores disponíveis
para uso. A descrição das etapas do protocolo foi realizada
em formato de fluxograma no programa de processamento
de texto Microsoft Office Word 2016®.
Previamente à implementação do protocolo, foi realizada
uma conferência multidisciplinar com especialistas da área
de cirurgia no dia 30 de julho de 2020, para discussão e
aprovação do mesmo.
Resultados Preliminares
Para análise dos resultados foi utilizado um banco de
dados elaborado pelas nutricionistas do hospital, no qual há
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registro dos dados de identificação (número do prontuário,
leito e iniciais do nome), dados demográficos (idade e sexo),
dados clínicos (data de internação hospitalar, diagnóstico
médico, presença de diabetes, tempo de internação hospitalar, complicações pós-operatórias e desfecho clínico – alta
ou óbito) e nutricionais (classificação da triagem nutricional,
valor de albumina sérica pré-operatória, dieta, terapia nutricional oral e/ou TNOI prescritas, data de início e data final
de uso no pré e no pós-operatório) dos pacientes cirúrgicos
oncológicos.

glicêmico, visto que elevação da glicemia pode aumentar o
risco de infecções e dificultar a cicatrização15.

As ferramentas de triagem utilizadas no serviço são a
Rastreio de Risco Nutricional (NRS-2002)9, para a população
adulta (20 a 59 anos), e a Mini Avaliação Nutricional reduzida (MAN reduzida)10, para a população idosa (≥ 60 anos).

O protocolo elaborado pode ser visto na Figura 1. Ao
realizar a internação do paciente oncológico candidato à
cirurgia eletiva, o médico sinaliza à equipe de nutrição sobre
a necessidade de avaliação nutricional para início do uso
da TNOI por meio de um pedido de parecer e incluindo “+
terapia nutricional imunomoduladora” na prescrição médica
da dieta no prontuário eletrônico. É realizada, então, a

Para a análise, a amostra foi dividida em 3 grupos: o
grupo “risco nutricional”, que incluiu pacientes classificados
como “risco nutricional” pela NRS-2002 e como “sob risco
de desnutrição” pela MAN reduzida, assim como pacientes
que obtiveram valor de albumina sérica entre 3,0 e 3,4 mg/
dL. O grupo “desnutrido” com pacientes com classificação de
“risco nutricional” (NRS-2002) e valor sérico de albumina <
3,0 mg/dL, pacientes classificados como “desnutrido” (MAN
reduzida), ou pacientes que apresentarem valores séricos de
albumina < 3,0 mg/dL. O grupo “sem risco nutricional” foi
caracterizado por pacientes “sem risco nutricional” (NRS2002), “estado nutricional normal” (MAN reduzida), e/ou
albumina sérica ≥ 3,5 mg/dL.

A composição das formulações escolhidas para o protocolo pode ser vista na Tabela 1 e o aporte nutricional fornecido pelas duas combinações de TNOI na Tabela 2, sendo a
“Combinação 2” destinada a pacientes diabéticos. O volume
de terapia foi de 2 unidades de 200 ml/dia, visando facilitar
a aceitação, sendo ofertada uma unidade em dois horários
distintos, ou fracionada em pequenos volumes ao longo do
dia, conforme a tolerância do paciente.

Foram analisados dados do período entre julho e
dezembro de 2020, tendo sido incluídos todos os pacientes
que realizaram procedimentos cirúrgicos e fizeram o uso
adequado da TNOI no período pré-operatório. As análises
foram feitas no editor de planilhas Microsoft Excel 2016® e
descritas por meio de frequência absoluta, frequência relativa,
média e desvio padrão.

Tabela 1 – Informação nutricional das formulações da TNOI.
Variáveis

Formulação Formulação
1
2

Formulação
3

Volume por unidade (ml)

200

200

200

Densidade calórica (kcal/ml)

1,28

1,5

0,93

Calorias totais (kcal)

258

300

186

Carboidratos (g)

28,12

23,2

22

Sacarose (g)

9,84

13,10

__

Proteína (g)

18,75

20

9,2

Arginina (g)

2,81

NC

NC

Lipídios (g)

6,94

13,4

6,8

EPA+DHA (g)

NE

1,42

0,08

Fibras (g)

__

3

2,4

NC = Não contém; NE = Não especificado. EPA = Eicosapentaenoico; DHA = Docosahexaenoico.

RESULTADOS
Tabela 2 – Aporte nutricional em 400 ml.

Elaboração e Implementação
Como resultado da pesquisa bibliográfica, foram
selecionadas diretrizes e consensos1,5-7,11-13 para embasamento do protocolo, bem como revisões sistemáticas e
meta-análises14,15.

Variáveis

A TNOI mais utilizada nos estudos é um suplemento
indicado para a imunomodulação de pacientes cirúrgicos,
fonte de ômega-3, arginina e nucleotídeos, que não faz
parte do arsenal de suplementos do hospital em questão.
Assim, foram selecionadas três formulações disponíveis na
instituição, uma contendo ômega-3, uma arginina e outra
também com ômega-3, porém isenta de sacarose, para
pacientes diabéticos, a fim de não prejudicar o controle

Volume total (ml)

400

400

Densidade calórica (kcal/ml)

1,39

1,11

Calorias totais (kcal)

558

444

Carboidratos (g)

51,32

50,12

Sacarose (g)

22,94

9,84

Proteína (g)

38,75

27,95

Arginina (g)

2,81

2,81

Lipídios (g)

20,34

13,92

EPA+DHA (g)

1,42

0,08

3

2,4

Fibras (g)
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Figura 1 - Fluxograma do protocolo de TNOI em pacientes cirúrgicos oncológicos.

triagem nutricional, por uma nutricionista ou estagiária de
nutrição, e o paciente é classificado como: “risco nutricional”,
“desnutrido” ou “sem risco nutricional”, de acordo com a
ferramenta de triagem utilizada. Junta-se a este resultado
o valor sérico de albumina, que serve como um marcador
de fácil acesso, de baixo custo e com forte associação com
risco cirúrgico e mortalidade12. Pacientes que obtiverem
resultado de “sem risco nutricional” na triagem, mas apresentarem resultado de albumina com valores entre 3,0 e 3,4
g/dL, também serão considerados como “risco nutricional”,
e aqueles que apresentarem albumina < 3,0 g/dL serão
considerados “desnutridos”. Pacientes não triados serão

classificados conforme o valor de albumina. Caso o paciente
apresente resultados divergentes entre triagem e albumina,
será considerado o que o torna em maior risco nutricional.
A partir dessas classificações, o paciente recebe a TNOI
proposta, conforme o fluxograma apresentado na Figura
1, e é orientado pelas nutricionistas sobre o uso da TNOI.
Além disso, a equipe multiprofissional ratifica a importância
do consumo da TNOI com os pacientes nas visitas diárias.
O protocolo final foi apresentado pela residente de
nutrição em uma conferência com especialistas da área de
cirurgia, onde foi discutido e então aprovado por unanimidade para a implementação.
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Resultados Preliminares
Conforme apresentado na Figura 2, do total de pacientes
elegíveis (n=46), 17,39% (n=8) foram encaminhados
para outro hospital para tratamento neoadjuvante antes
da realização da cirurgia e 27,73% (n=10) receberam alta
devido ao cancelamento de cirurgias eletivas por conta da
pandemia do coronavírus. Por fim, 60,86% (n=28) dos
indivíduos realizaram o procedimento cirúrgico, e destes,
39,13% (n=18) completaram o tempo de uso da TNOI no
período pré-operatório, conforme proposto no protocolo.
Sendo assim, a amostra final do estudo foi de 18 pacientes,
sendo 50% (n=9) do sexo feminino e a média de idade de
59,5±10,28 anos.

Tabela 3 – Triagem nutricional e níveis séricos de albumina dos pacientes
do protocolo de TNOI.
Variáveis

n

%

Sem risco nutricional

5

38,46

Risco nutricional

8

61,54

Desnutrido

__

__

13

100

≥ 3,5

7

38,89

< 3,5 e ≥ 3,0

7

38,89

< 3,0

4

22,22

18

100

Sem risco nutricional

6

33,33

Risco nutricional

8

44,45

Desnutridos

4

22,22

18

100

Triagem nutricional

Total
Albumina (mg/dL)

Total
Triagem + Albumina

Total

Tabela 4 – Número de pacientes conforme localização do tumor.
Tipo de neoplasia
Figura 2 - Fluxograma do estudo.

Na Tabela 3, estão descritos a classificação da triagem
nutricional, realizada em 72,22% (n=13) da amostra, e os
valores de albumina sérica, de forma isolada, bem como a
classificação pela associação de ambos.
O número de pacientes conforme a localização do tumor
pode ser visto na Tabela 4. A presença de diabetes mellitus
(DM) esteve presente em 16,66% (n=3).
O tempo médio de uso da TNOI no pré-operatório foi
de 12,42±6,56 dias. A média de tempo de uso por grupos
pode ser vista na Tabela 5, sendo que o menor tempo de uso
foi do grupo “desnutrido”. Nesses pacientes, o uso da TNOI
deveria ser continuado no pós-operatório, entretanto, apenas
dois deram continuidade ao uso, sendo que um utilizou pelo
período recomendado no protocolo (6 dias) e o outro recebeu
alta antes de completar o tempo de uso. Quanto aos outros
dois, um fez uso de outros tipos de suplementação, devido
à intolerância a TNOI, e um se manteve apenas com vias
alternativas para alimentação (enteral e parenteral).
Quanto à aceitação da suplementação, a informação
sobre a TNOI parece ter influenciado positivamente na
adesão à terapia, conforme relato das nutricionistas que
acompanharam os pacientes em uso da TNOI.

n

%

Neoplasias de pâncreas

11,11

11,11

Neoplasias gástricas

11,11

11,11

Neoplasias gástricas e do aparelho genital

5,55

5,55

Neoplasias do aparelho genital

5,55

5,55

Neoplasias do trato urinário

11,11

11,11

Neoplasia das vias biliares

16,66

16,66

Neoplasias do intestino delgado

11,11

11,11

Neoplasias do intestino grosso

27,77

27,77

Tabela 5 – Tempo médio de uso da TNOI, tempo de internação e desfechos por grupo.
Variáveis

“Sem risco
nutricional”
(n=6)

“Risco
nutricional”
(n=8)

“Desnutrido”
(n=4)

Tempo de uso da
TNOI no pré-operatório
(dias)*

15±9,87

12,75±4,49

9,5±3,10

Tempo de internação
(dias)*

21±7,74

23,87±6,66

32,25±16,60

Complicações
pós-operatórias (n)**

1 (16,66)

1 (12,50)

2 (50)

Óbito (n)**

1 (16,60)

1 (12,50)

1 (25)

*Média±DP; ** Frequência absoluta (frequência relativa).
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Em 44,44% (n=8) da amostra, foram utilizados outros
suplementos concomitantemente com a TNOI no préoperatório, conforme apresentado na Figura 3.
Quanto ao tempo de internação, a média foi de
24±10,43 dias, sendo que pacientes do grupo “desnutridos” apresentaram a maior média dentre os grupos
(Tabela 5).

Figura 3 - Percentual de uso de outros suplementos e/ou via alternativa de alimentação.

No total, 22,22% (n=4) da amostra apresentaram
complicações após a cirurgia, 50% (n=2) foram complicações decorrentes do procedimento cirúrgico e 50% (n=2)
não relacionadas à doença primária, sendo que 75% (n=3)
destes evoluíram para óbito (16,66% da amostra total). A
média de idade entre os indivíduos com complicações foi de
61±13,92 anos. A Tabela 5 demonstra que pacientes do
grupo “desnutrido” tiveram o maior percentual de complicações. Receberam alta hospitalar 83,33% (n=15) dos
pacientes e não houve reinternações no período avaliado.
DISCUSSÃO
O desenvolvimento de protocolos clínicos baseados em
evidências científicas é essencial para a solidificação de
condutas e obtenção de melhores resultados para a saúde17.
Sabendo-se que o uso da terapia nutricional imunomoduladora poderia proporcionar melhores resultados cirúrgicos, a
elaboração de um protocolo se mostrou necessária para sistematizar esse cuidado. Entretanto, adaptar as recomendações
presentes na literatura para a realidade do local se mostrou
um desafio, frente a diversas limitações, porém, necessário.

Os estudos sobre imunonutrição e cirurgia são heterogêneos quanto ao delineamento e ao público estudado, sendo
o período e o tempo ideal de uso da imunonutrição ainda
incertos18. Há estudos que apontam resultados positivos com
o uso no pré-operatório13, mas há indicativos de que o uso
somente nesse período não apresentaria benefícios19, sendo
recomendado que o uso em pacientes com risco nutricional
seja realizado no perioperatório, pois o uso exclusivo no
pré-operatório não geraria resultados diferentes de quando
são utilizados suplementos nutricionais orais sem imunonutrientes20. Apesar das controvérsias, optou-se por seguir as
recomendações de diretrizes e consensos7,11 de uso da TNOI
no pré-operatório para pacientes em risco nutricional ou
candidatos a cirurgias de grande porte e no perioperatório
para pacientes desnutridos, apesar de novas pesquisas que
por vezes contestam o proposto por estes documentos.
Na literatura, o volume de TNOI oferecido aos pacientes
varia, mas as principais recomendações são de 500 a 1000
ml por dia7. Porém, há estudos com volume semelhante ao
utilizado no protocolo, como o de Moya et al.21. Neste estudo
multicêntrico, randomizado, simples cego, os pacientes com
câncer colorretal bem nutridos foram divididos em 2 grupos de
tratamento, um grupo recebendo 400 ml de bebida hipercalórica e hiperproteica padrão e outro grupo recebendo volume
semelhante de bebida com imunonutrientes, por 7 dias antes
da ressecção colorretal e mais 5 dias após. Foi observada
redução de complicações no grupo que recebeu os imunonutrientes. É preciso considerar que este estudo foi realizado em
um hospital que adota outras condutas do protocolo ERAS5,
como a abreviação do jejum, redução de fluídos intravenosos
no perioperatório e redução de drenos e sondas, que podem
influenciar nos resultados. Essa é uma realidade diferente do
que ocorre no hospital deste estudo, que até o momento da
elaboração do artigo não adotava outras medidas de aceleração da recuperação pós-operatória.
Neste estudo, o volume ofertado de TNOI facilitou a
aceitação da terapia, pois muitos pacientes apresentam
dificuldade para ingerir grandes volumes, principalmente
devido às alterações gastrointestinais decorrentes da própria
doença4. Estratégias, como maior fracionamento e horário da
oferta do suplemento, podem auxiliar na tolerância, porém
a orientação nutricional sobre a TNOI e o reforço positivo
da equipe multiprofissional, ressaltando a importância da
suplementação, parecem ter sido diferenciais na adesão ao
tratamento. Isso vai de encontro à recomendação de que os
pacientes devem receber a informação adequada sobre os
tratamentos que irão realizar, pois a compreensão faz com
que haja melhor adesão5.
Importante ressaltar que as pesquisas não avaliam a dieta
dos pacientes durante o uso da TNOI, o que também poderia
ser considerado, já que há um aporte de imunonutrientes nos
alimentos, mesmo que em concentrações inferiores. Além
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disso, o adequado aporte de nutrientes é essencial para a
manutenção de um bom estado nutricional, que por si só
influencia na resposta ao trauma cirúrgico1. Ainda há de
se levar em consideração que 44,44% da amostra fizeram
uso de outros tipos de suplementação, como módulos de
proteína e probióticos, que também poderiam contribuir para
melhores desfechos7.
A “Combinação 1” da TNOI possui mais calorias,
proteínas e ômega-3, porém também apresenta sacarose
na composição. Mesmo considerando o aporte tolerável de
5 a 10% do valor energético total diário sendo de sacarose
na dieta6 e a possibilidade de ajustes no esquema de insulina durante a internação, optou-se por reduzir a oferta de
sacarose para pacientes com DM, tendo sido substituído um
dos suplementos da “Combinação 1” por um suplemento
isento de sacarose. Devido à falta de dados, não foi possível
identificar se essa escolha contribuiu para um melhor controle
glicêmico.
A maior diferença entre as combinações foi o aporte
reduzido de ômega-3 na “Combinação 2”. Há indicações
de que o ômega-3 e a arginina possuem efeitos sinérgicos,
sendo que o uso de apenas um substrato parece não alterar
os desfechos clínicos12, porém, não é clara qual a proporção
necessária de ambos para que se obtenham esses efeitos.
Portanto, deve-se considerar que a dose de imunonutrientes
fornecida aos diabéticos foi consideravelmente inferior e,
em ambas as combinações, foi ofertada uma dosagem
inferior de ômega-3 e de arginina do que a ofertada na
maioria dos estudos6,7. Com isso, torna-se questionável se a
suplementação oferecida foi suficiente para ser considerada
imunonutrição. Entretanto, foi consenso de que seria mais
interessante realizar a oferta desse tipo de terapia do que
não realizá-la.
O uso da TNOI no pós-operatório do grupo “desnutridos”
foi prejudicado devido ao jejum prolongado após a cirurgia,
a baixa tolerância às formulações por sintomas gastrointestinais e a alta hospitalar em menos de 5 dias após a cirurgia.
Importante ressaltar que, segundo a revisão de Nascimento
et al.6, há evidências que apontam que o uso somente neste
período proporcionaria mais benefícios do que quando
utilizada a TNOI no perioperatório.
Na realidade do hospital em questão, é necessário
internar os pacientes para a realização da TNOI no préoperatório, visto que é o modo destes receberem a suplementação gratuitamente, o que precisaria ser analisado, pois
pode gerar maiores custos devido ao aumento no tempo de
permanência hospitalar. A continuidade do uso da terapia
após a cirurgia também é afetada por esse fator, pois, por
vezes, os pacientes recebem alta precoce, antes de completarem o tempo de uso da TNOI. Além disso, grande parte
dos pacientes possui baixo poder aquisitivo, dificultando a

compra da suplementação após a alta. Assim, é preciso que
se trabalhe com a equipe médica e multiprofissional para
que o tempo mínimo necessário de internação para a oferta
adequada dos imunonutrientes seja respeitado.
Apesar de controverso, há indicações de que o valor de
albumina sérica pré-operatório pode refletir o estado nutricional, mesmo na vigência de inflamação, porém, parece ser
mais preciso como preditor de desfechos cirúrgicos20,22. Na
tentativa de reduzir o risco de piores desfechos em pacientes
com hipoalbuminemia, optou-se por ofertar a TNOI para
estes, mesmo na ausência de risco nutricional através da
triagem nutricional.
Os pacientes do grupo “desnutridos” utilizaram a TNOI
por menos tempo, sendo que é indicado que as cirurgias
desses pacientes sejam adiadas, até que o tempo de uso
recomendado seja completado20. O tempo médio de internação também foi maior nesse grupo, bem como a incidência
de complicações, sendo importante destacar que, segundo
a revisão sistemática de Correia et al.23, a prevalência da
desnutrição hospitalar tende a aumentar de acordo com o
tempo de permanência e o custo da internação de pacientes
desnutridos é de cerca de 61% maior do que o de indivíduos
bem nutridos.
O tamanho da amostra foi inferior ao esperado e isso
se deu por diversos fatores, mas principalmente devido
à pandemia de coronavírus, que reduziu drasticamente
a realização de cirurgias eletivas, o que comprometeu
a implementação, visualização e análise de resultados
do protocolo. Entretanto, conforme recomendado 24, os
cuidados perioperatórios nos pacientes oncológicos durante
a pandemia deveriam ser mantidos, e mesmo com limitações importantes, optou-se por implementar o protocolo
durante esse período.
CONCLUSÃO
Elaborar um protocolo clínico adaptando as condutas
propostas na literatura à realidade local se mostrou um desafio,
frente a diversas limitações, porém necessário. A implementação do protocolo foi essencial para a consolidação do uso
da TNOI em pacientes cirúrgicos oncológicos e, apesar de o
tamanho da amostra não permitir conclusões quanto à eficácia
da TNOI, a análise dos resultados preliminares mostrou a
necessidade de adaptações para que o protocolo se torne
efetivo, bem como a importância de haver colaboração entre
cirurgiões, equipe multiprofissional e pacientes, para que se
obtenham melhores desfechos cirúrgicos.
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RESUMO
Introdução: O processo patológico do câncer envolve inflamação sistêmica, anorexia e depleção
proteica, as quais são exacerbadas por drogas antineoplásicas, podendo impactar negativamente
na qualidade de vida e na composição corporal. Assim, o objetivo desse trabalho foi verificar se a
suplementação de ômega-3 em pacientes em tratamento quimioterápico é eficaz na manutenção
do peso corporal, da massa muscular, da força e na melhor percepção da qualidade de vida.
Método: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, conduzida por meio da metodologia
PRISMA. Os artigos foram selecionados a partir das bases de dados PubMed e LILACS, sem restrição
quanto ao ano de publicação. Foram incluídos somente ensaios clínicos randomizados conduzidos
em pacientes oncológicos ≥18 anos em quimioterapia, que tinham como objetivo avaliar o efeito
da suplementação de ômega-3 sobre o peso corporal, a massa muscular, a força ou a qualidade
de vida. Não foram incluídos estudos com outros tratamentos oncológicos. Resultados: Foram
selecionados 12 artigos, sendo o peso corporal o desfecho mais avaliado (N=11). A análise
dos resultados dos trabalhos sugere que a suplementação com ômega-3 durante o tratamento
quimioterápico auxilia na manutenção (N=2) ou no aumento do peso corporal (N=5). Contudo,
observaram-se riscos de vieses e reduzida padronização metodológica entre os trabalhos. Dos 6
trabalhos que avaliaram a massa muscular, 4 não observaram impacto mediante suplementação.
Os resultados quanto à qualidade de vida (N=4) são inconclusivos, dado o reduzido número
de trabalhos e diversidade metodológica. Nenhum dos trabalhos avaliou o efeito da suplementação sobre a força. Conclusões: A suplementação de ômega-3, em pacientes oncológicos em
quimioterapia, parece ter efeito benéfico quanto ao peso corporal, porém os estudos apresentam
divergências metodológicas. As evidências da suplementação sobre a massa muscular, a força
e a qualidade de vida nessa população são insuficientes, o que reforça a necessidade de mais
ensaios clínicos bem controlados.
ABSTRACT
Introduction: The pathological process of cancer is marked by systemic inflammation, anorexia,
and protein depletion that can be exacerbated by using antineoplastic drugs, which impacts the
quality of life and the body composition. Thus, the aim of this study was to verify whether the
supplementation of omega-3 in patients undergoing chemotherapy is effective in maintaining
body weight, muscle mass, strength, and improving the perception of quality of life. Methods: A
systematic review of the literature was conducted according to PRISMA. The articles were selected
from the PubMed and LILACS databases, without restriction regarding year´s publication. For
inclusion, the article should be a randomized clinical trial conducted in patients aged ≥18 years,
undergoing chemotherapy, aiming to evaluate the effect of omega-3 on body weight, muscle
mass, strength, or quality of life. Studies with other cancer treatments were not included. Results:
Twelve articles were selected, in which weight was the main outcome evaluated (N=11). The
selected papers suggest maintenance (N=2) or an increase (N=5) in body weight with omega-3
supplementation in patients undergoing chemotherapy. However, there was significant bias and
a lack of methodological standardization. From six studies that considered muscle mass as an
outcome, four find no effect of supplementation. The results regarding quality of life (N=4) are
inconclusive, since the few numbers of studies and different methodologies applied. There was
no study evaluating the impact of omega-3 on strength and only two mentioned adverse effects
of supplementation (especially nausea and vomiting). Conclusion: Omega-3 supplementation
in oncologic patients undergoing chemotherapy appears to have a beneficial effect on body
weight, but studies show many methodological divergences. Evidence on the effect of omega-3
supplementation on muscle mass, strength, and quality of life in this population is insufficient,
which reinforces the need for more well-controlled clinical trials.
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INTRODUÇÃO
O câncer é uma doença que afeta milhares de brasileiros,
tornando-se um dos principais problemas de saúde pública.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes
da Silva1, a estimativa brasileira do triênio 2020-2022 indica
que haverá 625 mil casos novos da doença, sendo a maior
ocorrência para o câncer de pele não melanoma (177 mil),
seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada),
cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil).
Pacientes com câncer, principalmente do estômago,
esôfago e pâncreas, e os cânceres gástricos, apresentam
frequentemente um grau de desnutrição, redução progressiva da massa muscular e do tecido adiposo e anorexia,
o que leva à morte cerca de 30% a 40% dos indivíduos
acometidos. Além disso, tais sintomas implicam diretamente
na redução da qualidade de vida e interferem na resposta
ao tratamento2.
Dentre as estratégias terapêuticas para o tratamento do
câncer podem ser citados o tratamento cirúrgico, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia
e uso de bloqueadores enzimáticos. A quimioterapia ainda
é um dos métodos mais comumente utilizados na terapêutica, por possuir a maior incidência de cura dos tumores,
incluindo os mais avançados, aumentando, assim, a sobrevida do paciente. Este método utiliza compostos químicos que
afetam as células malignas, mas também células normais,
interferindo no processo de crescimento e divisão celular³.
Essa não diferenciação entre células cancerígenas e normais
traz efeitos adversos, com impacto sobre a qualidade de
vida dos indivíduos, podendo haver mielossupressão, cicatrização anormal de feridas, perda de cabelo, lesões no
epitélio gastrintestinal, esterilidade, teratogenicidade, além
das náuseas, vômitos, entre outros4.

impacto dos ácidos graxos poli-insaturados sobre a estrutura das membranas celulares e os processos metabólicos,
contribuindo para a amenização da resposta inflamatória e
o catabolismo dos indivíduos oncológicos6.
Nesse sentindo, com a finalidade de melhora no prognóstico dos indivíduos acometidos com câncer, a suplementação
com ômega-3 emerge como possível coadjuvante nutricional.
Contudo, dado seu potencial impacto sobre a agregação
plaquetária, faz-se importante compreender se, de fato, a
suplementação com ômega-3 traz efeitos positivos durante
a quimioterapia, a quais desfechos esse efeito se estende
e se são descritos quaisquer efeitos adversos. Assim, este
trabalho possui como objetivo responder se a suplementação
com ômega-3 em pacientes adultos e idosos em tratamento
quimioterápico é eficaz na manutenção do peso corporal,
da massa muscular e sua força e na melhora da percepção
da qualidade de vida.
MÉTODO
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura para
responder à pergunta do estudo sobre a eficácia da suplementação de ômega-3 em pacientes adultos e idosos em
tratamento quimioterápico no que concerne os desfechos
“peso corporal” E/OU “massa muscular” E/OU “força” E/
OU “qualidade de vida”. A revisão foi conduzida de acordo
com as diretrizes metodológicas da recomendação PRISMA
(Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Metaanálises)7 e a pergunta da pesquisa elaborada a partir do
acrômio PICO (P – população, I – intervenção, C – comparação e O – desfechos).

As doenças neoplásicas têm como fator característico
a desnutrição decorrente da inflamação sistêmica causada
pela patogênese, além do aporte nutricional insuficiente e
depleção proteica, a qual pode ser exacerbada pelo uso
de drogas quimioterápicas, favorecendo a diminuição das
reservas corporais. Cabe ressaltar que, além do esgotamento
da massa proteica muscular, há também impacto importante
na força e na qualidade de vida do paciente, uma vez que a
perda de peso antes do tratamento quimioterápico associa-se
a um aumento do risco de toxicidade limitante da dose, pior
desempenho e menor sobrevida5.

Os critérios de elegibilidade incluíram indivíduos em tratamento quimioterápico, de ambos os sexos, com idade a partir
de 18 anos, constando em ensaios clínicos randomizados
para avaliação do efeito da suplementação com ômega-3
sobre os desfechos acima mencionados, em formato de
texto completo. Não houve restrição quanto ao ano de
publicação e consideraram-se artigos publicados em língua
inglesa, espanhola e portuguesa. Os estudos excluídos foram
aqueles que abordaram modelos animais; tratamento com
outras terapias (radioterapia, por exemplo); e combinação
de suplementos sem analisar a suplementação com ômega-3
de forma exclusiva, visto que pode haver interferência na
interpretação e mensuração dos resultados obtidos nesses
trabalhos.

Dessa forma, para minimizar os efeitos colaterais uma
alternativa que tem sido proposta é a administração de
ômega-3 (ácido eicosapentaenoico - EPA e ácido docosahexaenoico - DHA), uma vez que esse suplemento poderia
contribuir para a redução da degradação proteica, melhora
do apetite, proporcionando estabilidade da perda da massa
magra e do peso corporal induzida pelo tumor; dado o

A busca pelos artigos científicos ocorreu em abril de
2021, nas bases de dados PubMed e LILACS, considerando
os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou palavraschave combinados da seguinte forma: [Mesh terms] medication therapy management “OR” antineoplastic combined
chemotherapy protocols “OR” chemotherapy, adjuvant “OR”
drug therapy, combination “OR” consolidation chemotherapy
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“OR” induction chemotherapy “OR” maintenance chemotherapy “OR” [Title/Abstract] chemotherapy “AND” [Mesh terms]
eicosapentaenoic acid “OR” fatty acids, omega-3 “OR” [Title/
Abstract] omega-3 “OR” fish oil.
Em uma primeira etapa, encontrou-se um total de 831
artigos que foram filtrados para incluir apenas ensaios
clínicos randomizados, resultando em 207 artigos da base
de dados PubMed e 6 artigos da LILACS, ou seja, a triagem
inicial foi realizada com 213 artigos científicos, dos quais
verificou-se o título e o resumo como forma de seleção aos
objetivos pretendidos (Figura 1). A triagem dos artigos foi
conduzida de forma independente pelas revisoras 1 e 2 e os
conflitos dentre a seleção dos artigos foram encaminhados
a uma terceira revisora. Ao final desse processo, um total de
20 artigos foram retidos. Posteriormente, efetuou-se a leitura
integral dos estudos elegidos para identificar os critérios
de inclusão e os desfechos descritos. A segunda etapa de
seleção também foi realizada de forma independente pelas
revisoras 1 e 2, sendo a terceira revisora a responsável
pelo julgamento final dos conflitos ocorridos. As triagens
parciais e integrais foram conduzidas por meio do uso de
planilhas do Excel.

Doze artigos foram selecionados para avaliação da qualidade metodológica e do risco de viés por meio da ferramenta
Cochrane para ensaios randomizados (RoB 2)8. Tal ferramenta
classifica os estudos em “baixo risco” (low risk), “algumas preocupações” (some concerns) e “alto risco” (high risk) de viés de
acordo com 5 domínios: viés de randomização, viés devido
a desvios das intervenções pretendidas, viés devido à falta de
dados nos resultados, viés devido às medições dos resultados e
viés devido à seleção do resultado relatado. A avaliação do risco
de viés também se deu de forma independente pelas autoras
1 e 2, seguindo-se de resolução de conflitos pela revisora 4.
RESULTADOS
Dos 12 artigos selecionados, 10 incluíram participantes
de ambos os sexos9-18, enquanto 2 compreenderam somente
mulheres19,20. Os cânceres abordados nos estudos foram
colorretal (n = 3)12,15,17, esôfago (n = 2)13,14, pulmão (n =
2)11,16, cervical (n = 1)20, cólon (n = 1)18, gastrointestinal
(n = 1)9, mama (n = 1)19, leucemia ou linfoma (n = 1)10.
Todos os pacientes envolvidos foram submetidos a tratamento
quimioterápico.

Figura 1 - Fluxograma da seleção dos artigos (PRISMA).
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A faixa etária dos participantes variou de 18 a 80 anos,
consistindo em estudos desenvolvidos no continente asiático
(n = 4)12-14,18, europeu (n = 2)11,17, América do Norte (n
= 2)16,19 e América do Sul (n = 4)9,10,15,20. O ômega-3 foi
oferecido na forma de cápsula em 7 artigos9-12,15,18,20 e como
suplemento contendo ômega-3 em 5 estudos13,14,16,17,19; no
estudo com menor tempo de seguimento a suplementação
ocorreu ao longo de 15 dias14, enquanto que o estudo com
maior tempo de seguimento transcorreu por 6 meses19.
Dentre os desfechos pretendidos para essa revisão, foram
abordados: peso corporal (n = 11)9-17,19,20, qualidade de
vida (n = 4)16-19 e massa muscular (n = 6)10,12,15,16,19,20. A
força muscular não foi considerada desfecho primário ou
secundário em nenhum dos trabalhos avaliados.
Acerca da avaliação metodológica do risco de viés, sete
estudos foram classificados com “risco incerto de viés” 10-14,18,19,
o que confere algumas preocupações metodológicas; três
apresentaram problemas referente ao cegamento dos avaliadores e dos participantes15-17 e um artigo conteve adversidades
quanto às medições dos resultados9, conferindo a estes quatro
trabalhos, “alto risco de viés”. Nesse sentido, demonstrou-se
a falta de um detalhamento mais fidedigno da metodologia
dos estudos em seu processo de randomização, alocação,
cegamento e intervenção dos participantes e profissionais,
dificultando a possibilidade de conclusões mais assertivas.
Por outro lado, um dos artigos apresentou baixo risco de viés
em todos os domínios da ferramenta RoB2, o que confere maior
grau de confiança aos resultados descritos20. Nesse trabalho,
indivíduos com câncer cervical obtiveram melhora na pontuação
da avaliação subjetiva global, bem como mantiveram o peso
corporal mediante a suplementação de cápsulas de ômega-3
(2 g de EPA e 450 mg de DHA). Não houve impacto, contudo,
sobre a massa muscular. Na Figura 2, é possível visualizar a
avaliação do risco de enviesamento dos artigos.

Peso Corporal
O peso corporal foi o principal desfecho investigado,
sendo considerado em 11 estudos dentre aqueles selecionados para essa revisão. Em 5 trabalhos, obteve-se aumento
do peso corporal9,11,12,16,17, 4 não observaram diferença
significativa10,13,14,19 e, em 2, houve a manutenção do peso
corporal16,20 entre os indivíduos em tratamento quimioterápico suplementados com ômega-3.
Dentre os estudos que tiveram resultado de aumento de
peso, apenas 2 foram controlados por placebo11,12 e um
utilizou fórmula enriquecida com óleo de peixe ao invés de
cápsulas contendo ômega-317.
Finocchiaro et al.11, em seu estudo duplo-cego controlado
por placebo, relataram um aumento de 3,4 kg no grupo
intervenção que recebeu uma dose diária de quatro cápsulas
contendo 510 mg de EPA e 340 mg de DHA em relação ao
grupo placebo, comparando o baseline (T0) e após 66 dias
(T3). O estudo de Bonatto et al.9 também demonstrou haver
um ganho de peso entre os indivíduos suplementados com
ômega-3. Nesse trabalho, aqueles que receberam 2 g/dia
de óleo de peixe (300 mg de EPA e 400 mg de DHA) aumentaram seu peso, em média, 1,7 kg, ao passo que o grupo
controle perdeu, em média, 2,5 kg (p=0,002). Todavia, o
grupo controle não recebeu placebo.
Na mesma linha, Mocellin et al. 15 e Trabal et al.17
também obtiveram resultado positivo sobre o peso corporal,
porém sem a incorporação de placebo no grupo controle.
Adicionalmente, apesar de no trabalho de Mocellin et al.15 a
intervenção também consistir na administração de cápsulas
de ômega-3 (4 cápsulas contendo 90 mg de EPA e 60 mg
de DHA), no estudo de Trabal et al.17, foi fornecida fórmula
nutricional enriquecida com óleo de peixe (1 g de EPA).
Além de avaliar a suplementação isolada com ômega-3
sobre o peso corporal, Haidari et al.12 incluíram no estudo

Figura 2 - Avaliação do risco de enviesamento dos artigos retidos de acordo com a ferramenta Rob2 da Cochrane.
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um grupo que recebeu somente vitamina D (50.000 UI),
bem como um grupo que recebeu ambas as suplementações
(50.000 UI + 660 mg de ômega-3), além de um grupo
placebo. Todos os grupos que receberam intervenção, seja
ela isolada ou combinada entre ambos os suplementos,
apresentaram aumento significativo no peso em relação ao
placebo (p<0,01), sem diferença, contudo, entre os três
grupos.
A manutenção do peso corporal nos grupos suplementados com ômega-3 foi constatada nos trabalhos de SanchezLara et al.16 e Aredes et al.20. O primeiro estudo comparou a
dieta isocalórica padrão (controle) com a mesma dieta acrescida de duas unidades diárias de suplemento enriquecido
com EPA. Já, no segundo trabalho, a intervenção consistiu
em 4 cápsulas/dia de ômega-3 (2 g de EPA e 450 mg de
DHA). Cabe evidenciar que Aredes et al.20 observaram uma
redução de peso corporal e do índice de massa corporal
(IMC) no grupo controle.
Nos trabalhos que não encontraram diferença no peso
corporal, somente de la Rosa Oliva et al.19 foi controlado
por placebo. Nesse estudo, os autores utilizaram cápsulas
em uma dosagem diária de 2,4 g de ômega-3 (proporção
DHA:EPA de 2:1) durante 6 meses. Da mesma forma, no
estudo de Chagas et al.10, nenhuma mudança significativa
foi observada em nenhum dos modelos de análise para peso
com a intervenção de 610 mg de ômega-3 (367 mg EPA e
243 mg DHA) por dia.
A ausência de impacto sobre o peso corporal também
foi evidenciada nos trabalhos de Miyata et al.13 e Miyata
et al.14, nos quais a intervenção foi realizada por meio de
suplementação enteral. No estudo de 201213, os autores
comparam um grupo que recebeu dieta parenteral padrão
com um grupo que recebeu, adicionalmente, suplementação
nutricional enteral enriquecida com ômega-3. Já no estudo
posterior14, ambos os grupos receberam suplementação
nutricional enteral contendo ômega-3, sendo que o grupo
controle recebeu uma dosagem menor de ômega-3 (250
mg/dia) do que o grupo intervenção (900 mg/dia).
Massa Muscular e Força
Dentre os artigos retidos, nenhum considerou a força
muscular como desfecho para avaliar o efeito da suplementação com ômega-3 em pacientes em quimioterapia.
A massa muscular foi avaliada em 6 estudos10,12,15,16,19,20.
Haidari et al.12, em um estudo duplo-cego e controlado
por placebo, analisaram o percentual de massa livre de
gordura (MLG) por meio de impedância bioelétrica (BIA)
e observaram um aumento no percentual da MLG nos
grupos que receberam suplementação de ômega-3, vitamina D, ou ômega-3 + vitamina D. Sanchez-Lara et al.16
também evidenciaram impacto positivo sobre a massa

magra (estimada também por BIA). Nesse trabalho, a
massa corporal magra diminuiu no grupo controle (dieta
padrão) e aumentou no grupo intervenção (dieta padrão
+ suplemento enriquecido com EPA) após o segundo ciclo
de quimioterapia. Ressalta-se que não houve diferença
quanto ao aporte calórico fornecido aos grupos. Chagas
et al.10 não observaram mudança significativa em nenhum
componente de composição corporal (circunferência do
braço, circunferência muscular do braço e dobra cutânea
tricipital). No entanto, relataram que a proteína C reativa
(PCR) e a relação PCR / albumina apresentaram maiores
reduções no grupo suplementado, além da sobrevida
a longo prazo ter sido maior no grupo intervenção.
Outrossim, de la Rosa Oliva et al.19 também não encontraram diferença significativa entre os grupos quanto ao
índice muscular esquelético e à MLG; não obstante, a
gordura corporal apresentou redução significativa das
medidas aos três e seis meses, no grupo suplementado
com ômega-3 (p=0,02). Resultado semelhante ao descrito
por Mocellin et al.15, que não constataram mudanças
significativas no % de gordura corporal, na massa magra
e na albumina sérica mediante a suplementação.
Dentre os artigos que não encontraram mudanças na
massa muscular, todos utilizaram cápsulas contendo ômega-3
para a intervenção (DHA:EPA de 2:119; 360 mg de EPA e
240 mg de DHA15; e 367 mg EPA e 243 mg DHA10). Apenas
em de la Rosa Oliva et al.19 houve controle por placebo; os
demais somente observaram o tratamento quimioterápico
padrão no grupo controle.
Por fim, no estudo triplo-cego e controlado por placebo
de Aredes et al.20, a suplementação com ômega-3 não foi
capaz de impedir a redução do índice de massa muscular.
Contudo, apenas no grupo controle foi observada maior
infiltração de gordura no músculo esquelético, o que se supõe
que implique em pior qualidade muscular (apesar de não ter
sido avaliado nenhum parâmetro qualitativo).
Qualidade de Vida
A qualidade de vida foi avaliada em 4 estudos16-19, porém
com grande variação metodológica entre eles. Dois trabalhos16,17 incluíram o questionário de qualidade de vida (QLQ)
desenvolvido pela European Organisation for Research and
Treatment of Cancer (EORTC) para aplicação em pacientes
com câncer. Em Sanchez-Lara et al.16, não houve melhora
significativa sobre os parâmetros indicadores da qualidade
de vida nos questionários EORTC-QLQ-C30 e QLQ-LC13
entre os pacientes que receberam a suplementação enriquecida com ômega-3. Todavia, tal intervenção nutricional
implicou em melhora significante do consumo alimentar dos
indivíduos, mas não houve placebo para melhor controle
do estudo.
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Tabela 1 – Resumo das informações dos artigos incluídos na revisão sistemática.
Autoria/
Ano/
País

Delineamento População/ Tempo de
dos estudos
Tipo de seguimento
câncer

Finocchiaro Randomizado, N=33, 18 a
et al.11/
multicêntrico 70 anos,
2012 /
e duplo-cego, ambos
Itália
controlado por os sexos
placebo
/ Câncer
de pulmão
avançado

SánchezRandomizado, N=53, 18 a
Lara et al.16
aberto
80 anos,
/ 2014 /
ambos os
México
sexos /
Câncer de
pulmão

de la Rosa Randomizado N=112, 18
Oliva et al.19
e duploa 80 anos,
/ 2019 /
cego,
sexo feminiMéxico
controlado no / Câncer
por placebo de mama
localmente
avançado

N=46, 19
a 59 anos,
sexo feminino / Câncer
cervical

66
dias

Intervenção/
Tamanho da
amostra (N)

Aredes
et al.20 /
2019 /
Brasil

Randomizado
e triplo-cego,
controlado por
placebo

45
dias

Mocellin
et al.24 /
2013 /
Brasil

Randomizado, N=11, >19
9
prospectivo e anos, ambos semanas
controlado
os sexos
/ Câncer
colorretal

Desfechos

Resultados

Uma dose diária
Uma dose Condição inflamató- Houve um aumento de 3,4 kg no
de quatro cápsulas diária de quatro ria, estado oxidativo grupo intervenção em relação ao
contendo 510 mg cápsulas con- e estado nutricional grupo placebo. Ambos os grupos
de EPA e 340 mg tendo 850mg (IMC, albumina, tiveram uma ingestão energética
de DHA / N = 19, de placebo
pré-albumina e satisfatória, mas eles tomaram dimas completaram (azeite de oliva)
transferrina)
ferentes quantidades de proteínas
N = 13
/ N = 14
diariamente. Parâmetros nutricionais sanguíneos não mostraram
diferenças entre os grupos

8
Dieta padrão + dois
semanas recipientes (237 ml/
cada) por dia de
ProSure® (Abbott
Nutrition) - enriquecido com EPA, 590
kcal por 2 recipientes. Dieta isocalórica / N = 54
6
meses

Controle/
Tamanho da
amostra (N)

Dieta padrão
isocalórica
(1400, 1600,
1800, 2000 ou
2200 kcal) /
N = 58

Peso e composição
corporal, ingestão
energética e de
nutrientes, parâmetros inflamatórios,
qualidade de vida,
resposta e toxicidade à quimioterapia,
sobrevida

Os pacientes que receberam o
suplemento enriquecido com EPA
ganharam 1,65 kg de massa corporal magra. No grupo controle,
houve uma perda de 2,06 kg de
massa magra. Fadiga, perda de
apetite e neuropatia diminuíram
no grupo suplementado

Suplemento oral
Cápsulas
Toxicidade, efeitos
com ômega-3 contendo óleo
colaterais,
derivado de óleo de de girassol
composição
peixe em cápsulas (idênticas em
corporal,
de gel, diariamente aparência) / perfil cardiometadosado a 2,4 g
N=26
bólico e qualidade
(quatro cápsulas)
de vida
em uma proporção
DHA/EPA de 2:1 /
N=27

Não houve diferença significativa
entre os grupos quanto ao peso,
ao IMC, ao índice muscular esquelético e à massa livre de gordura.
A gordura corporal teve redução
significativa no grupo suplementado com ômega-3.
Sem diferenças significativas entre
os grupos para fadiga, náusea,
sonolência e dispneia. Houve diminuição significativa da intensidade
de xerostomia no grupo suplementado com ômega-3

4 cápsulas por dia, 4 cápsulas
totalizando 2,5 g
contendo
de ômega-3 (2 g de
azeite
EPA e 450 mg de (idênticas em
DHA) / N=24
aparência) /
N=22

O grupo de intervenção manteve o
peso corporal e mostrou uma melhora na pontuação da Avaliação
Subjetiva Global produzida pelo
paciente. Houve redução no índice
de massa muscular em ambos os
grupos. Contudo, apenas no grupo
controle houve maior infiltração de
gordura no músculo esquelético
(pior qualidade muscular)

4 cápsulas de óleo Tratamento
de peixe/dia (2 g/ quimioterápico
dia). Cada cápsula padrão (sem
continha 150mg de placebo) /
ômega-3 (90 mg
N=5
EPA e 60mg DHA)
+ 130 mg de ácidos
graxos monoinsaturados + 160 mg de
ácidos graxos saturados. Total diário
de ômega-3 igual a
600mg / N = 6
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Mudanças na
quantidade e
qualidade de
músculo
esquelético

Marcadores de in- Os pacientes do grupo suplemenflamação, a relação tado com óleo de peixe ganharam
PCR /albumina, o
1,2 kg (mediana), enquanto o
estado nutricional
grupo controle perdeu -0,5 kg
(IMC, % de perda (mediana) do peso corporal total. A
de peso, % de albumina sérica não teve diferença
gordura corporal
significativa entre os grupos
e massa magra,
albumina sérica) e
o perfil de ácidos
graxos plasmáticos

Suplementação com ômega-3 em pacientes em tratamento quimioterápico

Continuação Tabela 1 – Resumo das informações dos artigos incluídos na revisão sistemática.
Autoria/
Ano/
País

Delineamento População/ Tempo de
dos estudos Tipo de seguimento
câncer

Bonatto
et al.9 /
2012 /
Brasil

Randomizado

Chagas
et al.10 /
2017 /
Brasil

Randomizado N=22, ≥18
9
2 g/dia de óleo de peixe, Tratamento quimio- Primário: parâmeNenhuma mudança
anos, ambos semanas
fornecendo 610mg de terápico padrão (sem tros nutricionais significativa foi observada
os sexos /
ômega-3 (367mg EPA e placebo) / N=13
(IMC, % perda de em nenhum dos modelos
Leucemia ou
243 mg DHA), 0,7g de
peso, circunferência de análise para peso,
linfoma
ácidos graxos saturados,
do braço, circun- circunferência do braço e
0,5g de ácidos graxos
ferência muscular circunferência muscular
monoinsaturados, 0,8g
do braço, dobra
do braço. A PCR, bem
de ácidos graxos policutânea tricipital, como a relação PCR/albuinsaturados e 4 mg de
albumina) e estado mina apresentou maiores
colesterol / N=9
inflamatório.
reduções no grupo supleSecundário: sobre- mentado, assim como a
vida global
sobrevida global foi maior
no grupo que ingeriu óleo
de peixe

Trabal et
al.17 /
2010 /
Espanha

Estudo piloto N=13, >18
12
2 pacotes por dia de uma
Os pacientes
Tolerabilidade da
randomizado, anos, ambos semanas fórmula comercialmente alocados no grupo
quimioterapia,
prospectivo, os sexos
disponível enriquecida controle receberam avaliação nutricioaberto e
/ Câncer
com óleo de peixe. Cada o mesmo aconse- nal, laboratorial e
controlado colorretal
embalagem de 240 ml lhamento dietético dietética, avaliação
avançado
forneceu 295 Kcal, 16
e materiais que o
da qualidade de
g de proteína, 6,1 g de grupo experimental, vida relacionada à
gordura com 1 g de EPA mas não receberam o saúde (QVRS)
e era enriquecida em
suplemento / N=6
antioxidantes / N=5

N=38,
idade 53,8
± 2,4 anos,
ambos os
sexos /
Câncer
gastrointestinal

8
semanas

Intervenção/
Tamanho da
amostra (N)

Controle/
Tamanho da amostra (N)

Desfechos

Resultados

2 g/dia de óleo de peixe Tratamento quimio- Primário: melhoria O grupo suplementado
(0,3g EPA e 0,4g DHA/ terápico padrão (sem da função dos apresentou uma média de
dia) / N=19
placebo) / N=19
neutrófilos.
ganho de peso de 1,7 kg,
Secundário: peso além de aumento de 29%
corporal
no número de células
polimorfonucleares do
sangue (PMNC), 14%
da fagocitose e 28% da
produção de superóxido.
Os pacientes do grupo
controle perderam em
média 2,5 kg de peso e
tiveram uma diminuição
do número de PMNC,
principalmente neutrófilos,
e suas funções

Zhang et Randomizado N=196,
6
640 mg de ômega-3
al.18/
e duplo cego, idades < 65 ciclos de (54% DHA, 10% EPA),
2010 /
controlado
e ≥ 65,
tratamento 3 vezes ao dia, durante
China
por placebo ambos os quimioterápi- a quimioterapia e 1 mês
sexos /
co +
após o final da terapia /
Câncer de
1 mês
N=98
cólon

Cápsulas de placebo, Primário: neuropatia A incidência de NP no
iguais em calorias e
periférica (NP)
grupo suplementado
aparência semelhante Secundário: quali- e no grupo placebo foi
às cápsulas de ômedade de vida
de 52,22% e 69,66%,
ga-3 (administradas
respectivamente. Além
de forma semelhante)
disso, foi observada maior
/ N=98
gravidade da NP no grupo
placebo. A pontuação
média do estado de
saúde / qualidade de vida
global foi maior no grupo
ômega-3 grupo do que no
grupo placebo
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Apenas os pacientes
do grupo suplementado
aumentaram significativamente o peso após
a intervenção. Eles
também tiveram melhores
pontuações em domínios
importantes da QVRS,
em comparação com os
controles
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Continuação Tabela 1 – Resumo das informações dos artigos incluídos na revisão sistemática.
Autoria/
Ano/
País

Delineamento População/ Tempo de
dos estudos Tipo de seguimento
câncer

Miyata
et al.13/
2012 /
Japão

Randomizado

Intervenção/
Tamanho da
amostra (N)

Controle/
Tamanho da amostra (N)

Desfechos

Resultados

Primário: redução
das toxicidades
relacionadas à
quimioterapia.
Desfechos secundários foram o
estado nutricional,
incluindo peso
corporal e
albumina sérica

Não houve diferenças
significativas no nível de
albumina sérica e peso
corporal entre os dois grupos. Contudo, leucopenia
e neutropenia de grau 3
ou 4, definidos de acordo
com os Critérios Comuns
de Toxicidade do Instituto
Nacional do Câncer, foram
significativamente menos
frequentes no grupo
enteral (com ômega-3) do
que no grupo parenteral
(leucopenia: 17% vs.
41%, neutropenia: 36%
vs. 66%,).

N=91,
idade ≥20
ou ≤80
anos, ambos
os sexos /
Câncer de
esôfago

17
dias

Suplemento nutricional
enteral enriquecido com
ácidos graxos ômega-3
a 600 ml/dia (600 kcal/
dia). A cada 100 ml, os
suplementos
nutricionais forneciam
4,38 g de proteína, 2,23
g de lipídio (ômega3:ômega-6 = 1:3) e
16,62 g de carboidrato.
A suplementação teve
início 3 dias antes do
início da quimioterapia
e transcorreu à até 7
dias após o término da
quimioterapia / N=47

Suporte nutricional
parenteral a 600
kcal / dia (início 3
dias antes do início
da quimioterapia e
término 7 dias após o
fim da quimioterapia
- 17 dias no total).
O suporte nutricional
parenteral fornecia
130 g glicose, 50
mEq Na, 22 mEq K,
50 m Eq Cl e 20 g de
aminoácidos livres
em 1000 ml / N=44

Miyata et
Estudo
N= 61, 20 a
al.14 /
randomizado, 80 anos,
2017 /
prospectivo e ambos os
Japão
aberto
sexos /
Câncer de
esôfago

15
dias

Suplemento nutricional
enteral enriquecido com
ômega-3 a 600 ml/dia
(600 kcal/dia) por via
oral. Em 100ml o
suplemento continha
4,38 g de proteína,
2,23 g de lipídios
[linolênico (C18: 3):
ômega-3, 150 mg;
linoléico (C18: 2):
ômega-6, 450 mg; a
proporção de ômega-3:
ômega-6 foi 1: 3] e
15,62 g de carboidrato.
A dosagem diária total
de ômega-3 era de 900
mg / N=31

Suplemento nutri- Desfecho primário
Não houve diferença
cional enteral pobre foi a frequência de significativa na mudança
em ômega-3 a 600
neutropenia.
de peso corporal após
ml/d (600 kcal/d) por Desfechos secun- a quimioterapia entre os
via oral. Em 100 ml o dários incluíram
dois grupos
suplemento continha outros eventos
3,52 g de proteína, adversos relaciona3,52 g de lipídio (lino- dos à quimioteralênico [C18: 3]:ôme- pia, peso corporal
ga-3; 45 mg, linoléico e marcadores
[C18: 2]:ômegainflamatórios
6; 1992 mg, a
proporção de
ômega-3:ômega-6
era 1:44) e 13,72 g
de carboidrato. A
dosagem diária do
ômega-3 era de 250
mg / N=30

Haidari
et al.12 /
2020 /
Irã

Randomizado N=96, 26 a
e duplo-cego, 73 anos,
controlado ambos os
por placebo
sexos /
Câncer
colorretal

8
semanas

Grupo ômega-3: 2
Grupo placebo: plaMarcadores
cápsulas de ácidos
cebo de vitamina D/
inflamatórios,
graxos ômega-3 (330 semana + 2 cápsulas estado nutricional,
mg/cápsula) diariamente de placebo de ômepeso corporal
+ placebo de vitamina D ga-3 por dia / N=24;
semanalmente / N=24 grupo vitamina D:
50.000 UI de vitamina D/semana + 2
cápsulas de placebo
de ômega-3 por
dia / N=24; grupo
co-suplementação:
50.000 UI de vitamina
D/semana + 2 cápsulas de ômega-3 (330
mg/cápsula) por dia
/ N=24
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Peso, IMC e % massa
livre de gordura aumentaram nos grupos,
ômega-3, vitamina D, e
co-suplementação, sem
diferença entre eles. Tais
grupos também obtiveram redução da IL-6 em
relação ao baseline e, o
grupo co-suplementação,
teve, adicionalmente, uma
redução na PCR e TNF-α
em relação aos demais
grupos

Suplementação com ômega-3 em pacientes em tratamento quimioterápico

Já Trabal et al.17, que utilizaram o EORTC QLQ-C30,
apontaram diferenças significativas entre os grupos. Foram
encontrados sintomas como fadiga e dor mais acentuadas
no grupo controle e, inexplicavelmente, maior perda de
apetite no grupo intervenção. Ambos os grupos diminuíram
sua função física, contudo, apenas o grupo controle apresentou piora acima de 10 pontos, considerada clinicamente
significativa.
Segundo de la Rosa Oliva et al.19, o tratamento com
drogas antineoplásicas deprime o estado nutricional e a
qualidade de vida dos pacientes, uma vez que o câncer traz
alterações metabólicas que afetam o peso, a massa muscular,
gera processo inflamatório, o que, consequentemente,
aumenta a toxidade à quimioterapia. Em seu estudo, o grupo
que recebeu a suplementação com ômega-3 apresentou
redução importante da intensidade da xerostomia ao longo
do tratamento, o que poderia contribuir em sua qualidade
de vida. Nessa perspectiva indireta, Zhang et al.18 relataram
que a suplementação de ômega-3 foi capaz de reduzir
a incidência da toxidade as drogas quimioterápicas pela
atenuação da neutropatia periférica (NP) em pacientes com
câncer de cólon em tratamento com oxaliplatina combinada
com capecitabina, além de melhorar a função física após
suplementação. No entanto, cabe ressaltar que tal estudo
avaliou um tamanho de amostra pequeno, além dos indivíduos não terem acompanhamento de longo prazo que prediz
informações mais fidedignas do estudo.
Efeito Adverso da Suplementação
Apenas dois estudos13,20 trouxeram informações acerca
de efeitos adversos à suplementação com ômega-3 durante
o tratamento quimioterápico. Aredes et al.20 relataram que
a intervenção com cápsulas de ômega-3 não implicou em
efeitos adversos significativos relacionados aos sintomas
como náuseas, funcionamento gástrico, diarreia, vômito e
mucosite. Já Miyata et al.13 relataram que 9 dos 47 pacientes
que receberam suplementação enteral enriquecida com
ômega-3 abandonaram o tratamento devido aos sintomas
de náuseas e vômitos. Portanto, diante do disposto, cabem
mais estudos que relatem de forma detalhada se a suplementação de ômega-3 traz efeitos adversos aos pacientes
em tratamento quimioterápico.
DISCUSSÃO
A presente revisão sistemática da literatura buscou
responder se a suplementação de ômega-3 em pacientes com
câncer em tratamento quimioterápico apresenta um efeito
positivo sobre o peso corporal, a massa muscular, a força e
a qualidade de vida. Após a leitura integral dos trabalhos,
12 estudos clínicos randomizados foram retidos para análise
dos resultados obtidos.

Os estudos selecionados sugerem pouca homogeneidade quanto à metodologia aplicada, o que dificulta que
conclusões sejam feitas de forma assertiva. Percebe-se grande
variação quanto à dose administrada, à forma e à duração
da suplementação. Miyatta et al.13, Miyatta et al.14 e Haidari
et al.12 não ilustraram quais foram as proporções de EPA:DHA
em seus estudos, já Trabal et al.17 e Shanchez-Lara et al.16
ofertaram suplementos que somente possuíam EPA. Aredes
et al.20, em seu artigo triplo cego, administraram uma dose
diária de 2,5g de ômega-3 (2 g EPA e 450 mg de DHA),
tendo como benefício a preservação da massa muscular, a
manutenção do peso e a melhora na avaliação subjetiva
global (ASG). Contudo, Zhang et al.18 também relataram
melhor pontuação na ASG com uma dose menor de ômega-3
(640 mg, sendo 54% ácidos graxos poli-insaturados - PUFA,
dos quais 10% DHA e 10% EPA). Bonatto et al.9 e Haidari
et al.12 ofertaram combinação de suplemento nutricional
enriquecido com EPA e cápsulas de ácidos graxos ômega-3.
A diretriz da Brazilian Society of Parenteral and Enteral
Nutrition21 recomenda a utilização de fórmulas hiperproteicas
enriquecidas com imunonutrientes, dentre os quais ácidos
graxos ômega-3, no período perioperatório para pacientes
oncológicos desnutridos ou em risco de desnutrição. No que
concerne à depleção de massa muscular manifestada no
câncer, Prado et al.22, em sua revisão narrativa, discorreram
sobre as intervenções nutricionais para prevenção e reversão
dessa depleção, sendo sugeridos 2,0 a 2,2 g/dia de EPA e
1,5 g/dia de DHA alinhados às necessidades de energia,
intervenções de proteína e vitaminas/minerais.
Nessa perspectiva, nota-se que a dosagem de EPA +
DHA varia de acordo com a condição clínica e, portanto,
também seria necessário estabelecer a melhor dosagem
para pacientes oncológicos, garantindo maior eficácia de
sua utilização mediante essa condição. Fard et al.23 pontuam
que, do ponto de vista nutricional e prático, EPA e DHA são
geralmente considerados em associação, sendo EPA 50%
mais presente do que DHA. Contudo, há evidências que
apontam que EPA e DHA exercem efeitos distintos sobre os
desfechos de saúde, o que também seria importante avaliar
considerando os diferentes desfechos relativos ao câncer.
Em uma revisão sistemática seguida de metanálise,
Mocellin et al.24 investigaram os efeitos da suplementação de
ômega-3 sobre mediadores inflamatórios (citocinas e proteínas de fase aguda) em pacientes com câncer colorretal. As
análises estratificadas não mostraram redução nos níveis de
interleucina-6 (IL-6), interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose
tumoral alfa (TNF-α) quando ofertada uma dose de 0,6 g/dia
de ômega-3 por 9 semanas em tratamento de quimioterapia
concomitante. Todavia, pacientes em tratamento cirúrgico
que receberam 0,2 g/kg de óleo de peixe, por pelo menos 7
dias, no período pós-operatório, apresentaram uma redução
significativa nos níveis de IL-6. Também foi observado um

BRASPEN J 2022; 37 (2): 191-202

199

Souza TGP et al.

aumento nos níveis de albumina quando oferta ≥ 2,5 g/
dia de EPA + DHA via administração oral pelo menos por
cinco dias no período pré-operatório. Os pesquisadores
concluíram, portanto, que até o momento os benefícios
da suplementação de ômega-3 em pacientes com câncer
colorretal são individualizados para certos protocolos, com
duração, dose e via de administração bem específicos, bem
como com o tratamento anticâncer empregado.
O peso corporal foi o desfecho mais estudado dentre os
artigos, em que dos 12 estudos selecionados, 11 o incluíram
como um dos parâmetros avaliados e, destes, 63,6%9,11,12,1517,20
encontraram efeito positivo da suplementação com
ômega-3. Finocchiaro et al.11; Mocellin et al.15; Trabal et
al.17 e Haidari et al.12 observaram aumento do peso corporal
mediante a suplementação de EPA e DHA, enquanto nos
trabalhos de Sanchez-Lara et al.16 e Aredes et al.20 a suplementação foi capaz de garantir a manutenção do peso
corporal dos indivíduos em quimioterapia. Tais resultados
apontam para um potencial benefício da suplementação de
ômega-3 sobre o peso corporal, apesar de ser necessária
cautela, uma vez que os estudos apresentaram diferentes
intervenções metodológicas, tipo de câncer, sexo, idade,
tempo de seguimento, momento do tratamento, forma de
análise dos desfechos estudados, ciclo do tratamento e tipo
de randomização. De todo modo, esse potencial efeito é de
suma importância no processo patológico da doença, pois
a perda de peso pode levar à desnutrição e/ou à caquexia
e, consequentemente, causar agravamento do estado geral
de saúde e comprometimento da resposta ao tratamento
quimioterápico21.
Dos 6 trabalhos que avaliaram a massa muscular, 66,66%
não apresentaram resultados significativos10,15,19,20, apenas
Sanchez-Lara et al.16 e Haidari et al.12 observaram impacto
positivo sobre a massa muscular mediante a administração
de ômega-3. Em relação ao desfecho de força muscular,
nenhum dos artigos estudados trouxe tal expoente, percebendo, assim, a importância de mais estudos que incluam
a força muscular como desfecho, dado seu papel na manutenção das atividades de vida diária e potencial consequência
sobre a qualidade de vida.
A qualidade de vida, segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), não se trata de mera ausência de doença,
mas sim do bem-estar físico, emocional e social dos indivíduos25. Cabe destacar que os estudos examinados na
presente revisão sistemática não oferecem bases sustentáveis de que a intervenção nutricional com ômega-3 possa
ser benéfica na manutenção, recuperação e promoção da
qualidade de vida. Faz-se importante ressaltar que há uma
dificuldade em se estabelecer os parâmetros para avalição da
qualidade de vida de um paciente por causa das diferentes
definições metodológicas. Silva et al.26, em sua revisão sistemática da literatura, consideraram fatores como marcadores

inflamatórios para sinalizar a qualidade de vida. Em nosso
trabalho, consideramos apenas a autopercepção de qualidade de vida, a qual é usualmente avaliada pela aplicação de
questionários. Portanto, diante das variações metodológicas,
recomenda-se certa cautela com os resultados apresentados
sobre tal desfecho.
Outras duas revisões sistemáticas foram conduzidas
com pacientes em oncológicos. Silva et al.26 discorreram
sobre a eficácia da suplementação de ômega-3 com EPA
e/ou DHA durante quimioterapia e/ou radioterapia no que
concerne a melhora do resultado do tratamento do câncer
(desfechos como peso corporal, composição corporal,
qualidade de vida, estado oxidativo e marcadores inflamatórios foram avaliados). Foram incluídos 10 ensaios clínicos
randomizados, totalizando 383 pacientes. Os pesquisadores
observaram que a utilização do ômega-3 (cápsula ou como
parte de suplemento nutricional oral) promoveu manutenção
ou ganho de peso, ação imunomoduladora, reduzindo a
inflamação; e melhora na qualidade de vida, considerando
função física e estado de saúde global, sem resultados
conclusivos quanto à composição corporal.
Resultado semelhante ao da revisão sistemática de
Santos, Monteiro e Almeida27, que avaliou o efeito da
suplementação de ômega-3 em pacientes oncológicos com
síndrome da anorexia-caquexia (SAC). A revisão incluiu 5
ensaios clínicos randomizados com pacientes com idade ≥
20 anos. Os resultados sugerem que a suplementação de
ômega-3 (principalmente EPA) possa apresentar bons resultados quanto à diminuição de marcadores pró-inflamatórios
e manutenção do peso corporal em pacientes oncológicos
com SAC, contribuindo na melhora clínica. Contudo, assim
como em nosso trabalho, os autores também pontuaram uma
ausência de homogeneidade quanto à dosagem, à forma de
administração e ao tempo de intervenção.
As duas revisões sistemáticas conduzidas com pacientes
em tratamento oncológico vão de encontro aos nossos
achados, evidenciando um provável benefício da suplementação de ômega-3 em pacientes oncológicos no que
concerne à manutenção ou aumento do peso corporal. Entretanto, evidencia-se também a necessidade de realização de
mais estudos clínicos padronizados com amostras de maior
tamanho, alta qualidade e descrição metodológica mais
detalhada, observação dos resultados em longo prazo para
responder a questões como: em que momento iniciar a suplementação e para quais pacientes ela seria mais indicada,
se há diferenças em relação a especificação e localização
dos tumores, qual a melhor forma de administração, qual
a melhor dosagem e composição do ômega-3 que garanta
eficácia, segurança e mínimos efeitos colaterais ao paciente.
A maioria dos estudos não descreveu se a intervenção
com ômega-3 resultou em sintomas ou efeitos adversos à
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saúde do paciente. Outro ponto que merece ser destacado
é sobre o custo-benefício da intervenção que também não
foi explorado nos ensaios clínicos. Em suma, tais aspectos
aqui questionados são elementos a serem trabalhados em
futuros estudos clínicos.
Como fator limitante desta revisão sistemática, cita-se a
utilização de apenas duas bases de dados (PubMed e LILACS).
A inclusão de mais bases de dados permitiria uma avaliação
de maior número de ensaios clínicos randomizados. Adicionalmente, algumas conclusões são impossibilitadas devido ao
importante risco de viés de boa parte dos trabalhos selecionados, bem como as diversidades metodológicas. Contudo,
esse trabalho traz a compilação minuciosa de informações
importantes à prática clínica dos profissionais que atuam no
cuidado do paciente oncológico, auxiliando na tomada de
decisões de acordo com os objetivos da terapia nutricional
durante o tratamento quimioterápico.
CONCLUSÃO
Os benefícios da suplementação de ômega-3 em
pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico com
idade a partir de 18 anos parecem ser mais evidentes no
aumento e manutenção do peso corporal, podendo favorecer
o prognóstico do paciente. Não obstante, a diversidade metodológica e riscos de viés encontrados nos artigos retidos dificultam a obtenção de resultados mais fidedignos e concretos,
além de poucos estudos relatarem sobre os efeitos adversos
da suplementação. Mais estudos clínicos são necessários com
maior padronização de amostras e qualidade metodológica
para possibilitar conclusões quanto aos desfechos.
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divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto, somente
aceitará para publicação artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de
identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos
pela OMS e ICMJE, disponível no endereço: http://clinicaltrials.gov ou no site do PubMed ou
registro na Plataforma Brasil (www.saude.gov.br/plataformabrasil). O número de identificação
deve ser registrado ao final do resumo.
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