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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Nutrição Clínica: os desafios do novo 

cenário” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como 

Nutrição clínica, Estado nutricional, Alimentação vegetariana, 

Composição nutricional, Intervenção nutricional e Prospecção 

tecnológica garantem uma ampla discussão, incentivando, 

promovendo e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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RESUMO: No fim de 2019 iniciou-se o surto do novo 
coronavírus SARS-CoV-2 na cidade de Wuhan, província de 
Hubei, na República Popular da China. Entretanto, o vírus se 
espalhou para outros países e em março de 2020, foi declarado 
pandemia global. Os principais sintomas da COVID-19 são 
febre, cansaço e a tosse seca. Foi evidenciado que a microbiota 
intestinal afeta a saúde pulmonar por meio de uma importante 
relação entre os pulmões e microbiota intestinal, na qual é 
denominada de “eixo intestino-pulmão”. Portanto, este trabalho 
teve como objetivo retratar e ampliar a visão de como a Covid-
19 pode influenciar na microbiota intestinal. Foi realizado um 
estudo de revisão sistemática da literatura, através da busca em 
estudos nos idiomas português, espanhol e inglês entre os anos 
de 2016 a 2021 em bibliotecas digitais e bases de dados. A 
comunicação cruzada entre os pulmões e o intestino se deve a 
presença do ECA2, como consequência, é notada a interação 
da microbiota intestinal com a SARS-CoV2. As pesquisas do 
comportamento desse vírus são necessárias uma vez que 
ainda teremos que conviver com esse vírus o qual demonstra a 
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capacidade de variação. Portanto, a suplementação de 
probióticos e prebióticos demonstram ter grande potencial na 
terapia da COVID-19, atuando tanto na prevenção como no 
tratamento.  
Palavras-chave: COVID-19. Intervenção nutricional. 
Microbiota intestinal.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia de COVID-19 ainda se perpetua no ano de 

2021 e apesar do avanço da vacina ter diminuído as 

notificações da doença ao redor do mundo, o surgimento de 

novas variantes e novos mecanismos de infecção nos alertam 

que esse problema está longe de acabar. Autores citam que 

apesar da alta eficácia da vacina, o sistema imune de cada 

indivíduo é tão particular que a resposta imunológica em alguns 

casos pode não ser adequada (LÓPEZ et al., 2020). Conhecida 

por “eixo intestino-pulmão”, a comunicação cruzada entre os 

pulmões e o intestino se deve a presença do ECA2, como 

consequência, é notada a interação da microbiota intestinal com 

a SARS-CoV2 Keely et al. (2016). 

A literatura relata a importância da intervenção 

nutricional na abordagem do tratamento a COVID-19 (MÉNDEZ 

et al., 2020). Haja vista, investigar-se o comportamento do vírus 

e quais condutas podem ser aplicadas durante a infecção ainda 

é de bastante relevância para a comunidade de saúde.  

Portanto, este trabalho tem como objetivo retratar e 

ampliar a visão de como a Covid-19 pode influenciar na 

microbiota intestinal.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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  Para a execução do trabalho, realizou-se uma revisão 

sistemática da literatura que abordou temas relevantes para 

composição do referido trabalho, as informações obtidas 

através da literatura, está baseado em examinar, identificar e 

alcançar informações de maneira criteriosa. Caracteriza-se pelo 

método quantitativo. A revisão bibliográfica foi direcionada para 

a escolha das bases de dados eletrônicas: Google Scholar 

(Google Acadêmico), Scientific Electronic Library (SciELO), 

National Library of Medicine (PubMed). 

       O acervo de artigos e autores, foram selecionados a 

partir do tema “microbiota intestinal e COVID-19”. 

Correspondentes a esses termos foram utilizadas 

separadamente e combinadas aos idiomas português, inglês e 

espanhol. Além disso, a seleção dos artigos se limitou a um 

período de tempo de 2016 a 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ORIGEM E EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 

 

No fim de 2019 iniciou-se o surto do novo coronavírus 

SARS-CoV-2 na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 

República Popular da China. Entretanto, o vírus se espalhou 

para outros países e em março de 2020, foi declarado pandemia 

global pela Organização Mundial de Saúde (OPAS, 2020).  

 

 

 

Figura 1. Casos acumulados de pessoas confirmadas, 
recuperadas ou mortas pela COVID-19 no Brasil. Dados 
atualizados referente ao dia 18 de outubro de 2021. 
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Fonte: BRASIL, 2021a. Painel do COVID-19 

 

Segundo dados do portal “Painel do COVID-19” (figura 

1), desenvolvido pelo Ministério da Saúde, atualmente no Brasil 

ultrapassam-se 21,6 milhões de casos registrados (BRASIL, 

2021a). Mutações do novo coronavírus como a variante Delta 

ameaçam a população mundial pela sua alta taxa de 

transmissão (UNRIC, 2021). A variante Delta, conhecida como 

a variante indiana, é altamente contagiosa. As autoridades de 

saúde estão particularmente preocupadas com isso porque 

parece ser mais infecciosa do que outras variantes, mais 

resistente a controles e prevenções de saúde, como 

isolamento, causando sintomas mais variados e graves entre os 

pacientes, espalhando-se mais facilmente entre as crianças 

(ALEXANDAR et al., 2021).  

 

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS E FISIOPATOLOGIA DA COVID-

19 
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Os principais sintomas da COVID-19 são febre, cansaço 

e tosse seca. Podendo apresentar dores, congestão nasal, dor 

de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de 

paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos 

dedos das mãos ou dos pés. Tais sintomas geralmente são 

leves e se iniciam gradualmente. Outras pessoas são 

infectadas, porém apresentam apenas sintomas muito leves 

(OPAS, s.d.).  

De acordo com o Ministério da Saúde (2021b), a atuação 

de mecanismo de infecção do vírus SARS-CoV-2 inicia-se 

devido ao contato do parasita com uma célula receptora. A 

superfície do vírus é predominantemente coberta por proteínas 

spike, a qual são as responsáveis pela entrada nas células 

hospedeiras. Esta proteína é dividida em duas subunidades: S1 

e S2. A subunidade S1 localizada na ponta da proteína spike 

contém o domínio de ligação ao receptor (receptor-binding 

domain, RBD) o qual conecta-se à enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2), o receptor da célula hospedeira, 

enquanto a subunidade S2 que forma a haste da proteína e é 

encaixada diretamente no envelope viral. Para que seja 

possível a fusão da membrana, as subunidades S1 e S2 devem 

ser abertas por clivagem pela serina protease transmembrana 

2 (TMPRSS2 – 1).  Brito et al (2020) explica que o SARS-CoV-

2 invade a célula hospedeira através da ECA2 - enzima 

descoberta desde o início do século XXI - A ECA2 é encontrada 

em grande extensão pelo corpo humano, sendo bastante 

expressiva nas células epiteliais nasais, células epiteliais de 

alvéolos pulmonares e enterócitos do intestino delgado. A ECA2 

também é distribuída no endotélio de sistema de tubos 

complacentes responsável pela condução do sangue em 
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órgãos por todo o corpo e em células de músculo liso arterial 

em muitos órgãos. No sistema renal, a ECA2 não aparece nas 

células endoteliais, porém nas bordas apicais em escova dos 

túbulos proximais e nos podócitos glomerulares. A abundância 

dos receptores da ECA2 presentes no organismo pode explicar 

os efeitos da COVID-19 em múltiplos órgãos. 

 

IMPORTÂNCIA DO INTESTINO E MICROBIOTA NA 

IMUNIDADE 

 

  A microbiota intestinal é o conceito dado ao conjunto de 

micro-organismos presentes no intestino do ser humano 

(PEREIRA, 2020). Tais organismos microscópicos atuam 

protegendo a saúde do hospedeiro contra invasores 

patogênicos (PERBELIN, 2019). Além disso, têm impacto 

significativo na homeostase e na imunidade intestinal, e em 

vários estados de patologias (GUILLOT, 2018). 

Ademais, a microbiota intestinal tem um importante papel 

pois liga o ambiente externo com o ambiente interno (através 

da barreira dinâmica composta por uma complexa comunidade 

microbiana). Esta comunidade microbiana é estimada em uma 

quantidade dez vezes maior do que as células presentes no 

corpo humano adulto (COSTA; ROCHA, 2021).  

Segundo Dhar, Mohanty (2020), o microbioma intestinal 

possui sinais conhecidos por sintonizar as células imunológicas 

para resposta pró e anti-inflamatórias, influenciando assim a 

suscetibilidade a várias doenças. Por isso, uma microbiota 

intestinal saudável torna-se fundamental na manutenção de um 

sistema imunológico exemplar para prevenir diversas reações 

imunológicas excessivas que podem vir a se tornarem 

prejudiciais para os pulmões e sistemas de órgãos vitais. 
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Estudos apontam a relação da microbiota na imunidade, 

bem como a importância do equilíbrio e manutenção desse 

ambiente pautado na dieta (PERBELIN, 2019; GEREMIA, 

2021). Destaca-se entre alguns dos benefícios proporcionados 

pelo microbioma intestinal, a formação de uma camada de 

proteção em volta do lúmen intestinal, impossibilitando a 

adesão e invasão de patógenos em órgãos adjacentes ao 

intestino (SILVA; NETO, 2018). Essa camada é conhecida por 

placas de Peyer, onde estão presentes as GALT, que 

corresponde às células do tecido linfóide que inclui os linfócitos 

B e T, células do epitélio e as células dendríticas - as quais 

possuem a habilidade de apresentação de antígenos gerando 

uma resposta imunológica. Sendo assim, as placas de Peyer 

são relevantes no controle da relação do sistema imune do 

hospedeiro e sua microbiota intestinal (SANTOS, 2018). Notada 

a importância das células intestinais na imunidade, em seguida 

está exposto suas características imunológicas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Células do intestino e suas características no 
processo imunológico  

CÉLULA 

INTESTINAL 

CARACTERÍSTICAS 

IMUNOLÓGICAS 

Células M Células epiteliais membranosas, sendo 

especializadas na captura de 

antígenos. São encontradas em 

estruturas na forma de cúpula das 

Placas de Peyer que recobre os tecidos 

linfóides. 

Células 

Caliciformes 

Células especializadas na secreção de 

muco, residem nas superfícies das 

vilosidades com a função de dificultar a 

passagem de corpos estranhos. 

Produzem mucina que objetiva formar 

uma barreira viscosa, impedindo que 

agentes patogênicos entrem em 

contato com o revestimento epitelial do 

intestino. Tem grande relevância para a 

imunidade inata, pois participa da 

formação do muco, protetor do epitélio. 

Células de Paneth 

 

Células que tem como principal função 

a secreção de peptídeos 

antibacterianos como defensinas, 

lisozimas que impedem o contato do 

microrganismo com as células-tronco 

intestinais, além da lectina tipo C e 

fosfolipase. Estão presentes na base 
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das criptas do intestino, contribuindo 

para a imunidade inata com suporte na 

função de barreira epitelial. 

Enterócitos São células responsáveis pela 

absorção de nutrientes e participam nos 

mecanismos imunológicos, sintetizando 

quimiocinas e citocinas que atuam 

como células apresentadoras de 

antígenos e na transdução de sinais 

inflamatórios. Possuem junções 

especializadas que contribuem para a 

permeabilidade da barreira intestinal. 

Células 

Enteroendócrinas 

São células que se localizam próximas 

às glândulas gástricas, sintetizam os 

hormônios que regulam as funções do 

intestino e das glândulas relacionadas. 

Os principais hormônios secretados são 

gastrina, colecistoquinina, secretina, 

grelina, motilina e peptídeo 

insulinotrópico dependente de glicose. 

Macrófagos São células apresentadoras de 

antígenos e promovem a defesa do 

organismo contra corpos estranhos e 

secretam citocinas, fatores de 

crescimento e quimiocinas. Atuam na 

fagocitose e destruição de 

microrganismos que adentram na 

lâmina própria. 



 
A ASSOCIAÇÃO DA COVID-19 COM A MICROBIOTA INTESTINAL: UM 

ESTUDO SOBRE A IMUNIDADE E A SUPLEMENTAÇÃO  

23 
 

Células 

Dendríticas 

Estas objetivam manter a homeostase 

do intestino e produzir citocinas que tem 

a finalidade de regular a função das 

células da imunidade inata e adaptativa 

como defesa contra o microrganismo. 

Atuam como sentinelas de infecção na 

imunidade inata, ligando ao 

desenvolvimento das respostas imune 

adaptativa. 

Linfócitos B São produtores de anticorpos, 

principalmente da imunoglobulina IgA, 

com o objetivo de combater os 

microrganismos que adentram na 

mucosa intestinal. 

   Linfócitos T 

 

As células T tem por finalidade 

proporcionar um ambiente tolerante 

contra os antígenos que são oriundos 

da dieta e microbiota residente. 

Fonte: GEREMIA et al., 2021. 

 

Logo, o ambiente intestinal possui características 

necessárias para ser determinante na evolução de várias 

doenças, atuando na prevenção. É possível encontrar na 

literatura autores associando a microbiota na prevenção de 

diversas patologias como câncer de colón (MAIA et al., 2018), 

alergias (FARIA et al., 2020) e inclusive a COVID-19 (ZEPPA et 

al., 2020). Contudo, ainda são necessários mais estudos para 

que tais afirmações sejam fundamentadas.  
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RELAÇÃO DA COVID-19 COM A MICROBIOTA INTESTINAL 

E O EIXO INTESTINO-PULMÃO 

         Estudos recentes identificaram uma grande similaridade 

na sequência genética do vírus causador da COVID-19 (SARS-

Cov-2) com alguns coronavírus já conhecidos, como o SARS-

Cov e MERS-Cov (WIT et al., 2016), onde ambos utilizam o 

receptor ACE-2 como sua entrada celular (ZHOU et al., 2020). 

Interessantemente, o mesmo receptor foi evidenciado por se 

expressar amplamente nos tecidos gastrointestinais e renais, 

tecido este que é debatido por abrigar o também vírus SARS-

Cov. Ainda mais, um relato feito por Wu et al. (2020) defendeu 

que o RNA do SARS-Cov-2 pode ser detectado nas fezes, 

sugerindo uma possível relação com o eixo intestino-pulmão   e 

possivelmente relacionado com o sintoma de diarreia que é 

frequentemente relatado por infectados (CHAN et al., 2020). 

         Evidências sugerem que assim como na microbiota 

intestinal, também há presença de microrganismos como os 

Bacteroidetes, Firmicutes e Proteibacteria no pulmão 

(BINGULA et al., 2017). Ainda mais, em um estudo realizado 

por Keely et al. (2016), foi evidenciado que a microbiota 

intestinal afeta a saúde pulmonar por meio de uma importante 

relação entre os pulmões e microbiota intestinal, na qual é 

denominada de “eixo intestino-pulmão”. 

         O eixo intestino-pulmão trata-se de uma relação 

bidirecional entre a microbiota intestinal e o pulmão, onde a 

ocorrência de inflamação no pulmão pode ser impactada 

através da presença de endotoxinas, metabólitos e microbianos 

no sangue. Ademais, a inflamação no pulmão também pode 

acabar afetando a microbiota intestinal (KEELY et al., 2016), 

criando a hipótese de uma possível relação do impacto que o 
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vírus causador da COVID-19 pode gerar na microbiota 

intestinal. De acordo com Groves et al. (2020), vários estudos 

verificam que infecções respiratórias estão relacionadas com 

uma alteração na composição dos microrganismos presentes 

no trato gastrointestinal. 

 

EFEITOS DA COVID-19 NA MICROBIOTA INTESTINAL 

 

Uma microbiota intestinal não saudável está diretamente 

relacionada à evolução de casos graves de COVID-19, 

conforme indicam estudos (CHEN; VITETTA, 2021). SARS-

CoV-2 é um vírus respiratório, a microbiota intestinal tem a 

capacidade de afetar a saúde pulmonar através do eixo 

“intestino - pulmão” onde por meio da via sanguínea 

endotoxinas e metabólicos microbianos afetam os pulmões e 

em casos de infecções pulmonares esta mesma via pode afetar 

a microbiota intestinal (DHAR; MOHANTY, 2020). 

Segundo os autores supracitados as infecções 

respiratórias na COVID 19 estão relacionadas com a mudança 

da composição intestinal, sendo a pneumonia e a Síndrome da 

Angústia Respiratória uma das manifestações mais graves da 

doença, os idosos fazem parte do grupo mais acometido.   

Idosos têm sua microbiota intestinal diminuída assim 

como portadores de Diabetes Mellitus do tipo 2, a COVID-19 

desencadeou para quadros graves nestes grupos, ressaltando 

o papel da microbiota intestinal no agravo da doença (DHAR; 

MOHANTY, 2020).  

As bactérias intestinais produzem vários metabólitos que 

mediam os benefícios à saúde, entres os produtos metabólicos 

estão ácidos graxos de cadeia curta, derivados de ácidos 

biliares e aminoácidos. Sendo o butirato, um ácido graxo de 
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cadeia curta, onde os estudos indicam que este metabólito está 

em déficit no organismo do indivíduo contaminado pela SARS-

CoV-2 e o seu uso pode reduzir a gravidade das infecções por 

COVID 19 (CHEN; VITETTA, 2021). 

 

MODULAÇÃO INTESTINAL, SUPLEMENTAÇÃO 

NUTRICIONAL E A RELAÇÃO COM A COVID-19 

 

A ingestão alimentar de um indivíduo determina a 

constituição taxonômica de sua comunidade microbiana 

intestinal. A assimilação dos nutrientes da dieta pelo 

microbioma intestinal leva à produção de metabólitos que 

desempenham papéis significativos na saúde humana. 

Metabólitos como ácidos graxos de cadeia curta influenciam 

significativamente a imunidade sistêmica não apenas do 

sistema gastrointestinal, mas também de outros órgãos através 

dos sistemas linfático e circulatório (ANAND; MANDE, 2018).  

Diversos estudos relatam a administração de prebióticos 

e probióticos para a melhoria e prevenção da microbiota 

intestinal em várias patologias (MALCA, 2021).  Outrossim, é 

afirmado que os probióticos estão relacionados não apenas a 

microbiota intestinal, mas também na modulação da resposta 

do sistema imune em doenças infecciosas (LÓPEZ, 2020). 

Devido a isso, estudos sugerem a suplementação de 

prebióticos e probióticos na terapia nutricional do paciente 

infectado com o coronavírus (DIAS et al., 2020). Bem como Lira 

(2020) explica que essa estratégia pode causar interferência 

com a entrada do vírus na célula ou inibição da replicação viral 

no intestino, possibilitando a redução do coronavírus pela via 

intestinal.  
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Adicionalmente, Dias et al. (2020) enfatiza a 

padronização alimentar e a inclusão de prebioticos como 

frutooligossacarídeos e galactosacarideos para melhora nos 

aportes de butirato - o qual possui efeito anti-inflamatório - e de 

ácidos graxos de cadeia curta revertendo o prejuízo causado 

pelas doenças inflamatórias como a COVID-19.  

Do mesmo modo, os probióticos demonstraram efeitos 

positivos no tratamento inflamatório e na regulação do sistema 

imunológico inato através dos receptores toll-like e da 

sinalização celular (DHAR; MOHANTY, 2020). Além disso, a 

suplementação com Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium 

lactis e metabólitos, como o ácido propiônico, apontam ser 

efetivos para a prevenção de infecções bacterianas em 

infectados com COVID-19 e reduz a inflamação nesses 

pacientes (DIAS et al., 2020).  

Por conseguinte, a suplementação de prebióticos e 

probióticos promove vários benefícios à saúde intestinal do 

hospedeiro. Como na melhoria da peristalse intestinal e da 

absorção de diversos nutrientes (NETTO et al., 2019). Entre os 

nutrientes nos quais podem ser positivos na promoção da 

modulação do sistema imune, é investigado sua relação com a 

COVID-19 e é absorvido na parte média do intestino, se destaca 

a vitamina E. Autores apresentam a suplementação dessa 

vitamina durante a infecção do novo coronavírus pois possui 

efeito antioxidante, papel imunorregulador e reduz a inflamação 

se o indivíduo possuir nutrição adequada (PRIMO et al., 2021). 

Todavia, ainda há insuficiência de evidências a respeito da 

utilidade da vitamina E como agente profilático ou terapêutico 

contra o vírus SARS-CoV2 (DIAS et al., 2020). 

Ademais, a literatura evidencia que dietas ricas em 

antioxidantes se tornam uma boa alternativa para frear as 
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complicações.  O desequilíbrio entre a produção de oxidantes e 

as defesas antioxidantes determina o dano oxidativo, incluindo 

peroxidação lipídica e oxidação de DNA, levando à produção de 

ROS e inflamação via produção de IL-6, que ocorre durante 

infecções virais, como a COVID-19 (CHEN; VITETTA, 2021). 

Os suplementos ricos em compostos antioxidantes, como a 

vitamina C ou ácido L-ascórbico podem induzir a migração de 

neutrófilos para o local da infecção, estimulando a fagocitose e 

a geração de ROS (CHEN; VITETTA, 2021). Lammi (2021) 

evidenciou em um estudo duplo cego controlado com adultos 

mais velhos em quadro de pneumonia que a suplementação de 

200 mg/d de vitamina C por 4 semanas melhorou as condições 

respiratórias dos indivíduos testados. Seguindo este contexto, 

Lammi (2021) também cita um estudo de meta-análise que 

expõe a administração de vitamina D na redução do risco de 

infecções do trato respiratório agudo e outras evidências 

sugerem que a suplementação de vitamina D pode diminuir o 

risco de contrair influenza e infecções por COVID-19, através 

de sua ação anti-inflamatória e imunomoduladora, atuando 

sobre a atividade do fator nuclear κB (NF-kB), regulando 

positivamente a proteína inibidora de NF-κB (IκBα). 

Apesar de ainda necessitar de dados mais sólidos para 

afirmação de benefícios de suplementação de antioxidantes no 

tratamento e até mesmo com a possível prevenção de agravos 

da COVID 19, acredita-se que recomendar o consumo correto 

destes nutrientes pode regular os níveis em casos de 

deficiência e pode desenvolver um fortalecimento imunológico 

(LAMMI, 2021). 
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CONCLUSÕES  

 

 Portanto, foi apurado que mesmo com a redução dos 

casos, a COVID-19 ainda está em evidência, considerando-se 

que novas mutações do vírus ocorrem e circulam ao redor do 

mundo. Sendo assim, as pesquisas do comportamento desse 

vírus são necessárias uma vez que ainda teremos que conviver 

com esse vírus o qual demonstra a capacidade de variação.  

 Destarte, estudos relacionando a microbiota intestinal 

com a imunidade, fatores que contribuem para a prevenção ou 

diminuição do processo inflamatório do novo coronavírus foram 

constatados. Ademais, a suplementação de probióticos e 

prebióticos demonstram ter grande potencial na terapia da 

COVID-19, atuando tanto na prevenção como no tratamento. 

Outrossim, algumas vitaminas antioxidantes como C, D e E 

também são apontadas como nutrientes promissores na 

modulação do sistema imunológico, entretanto ainda é 

essencial a maior investigação e estudos para relacionar e 

fundamentar essas vitaminas com a COVID-19. 
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RESUMO: A modulação dietética e/ou a suplementação de 
nutrientes específicos com o intuito de melhorar o desempenho 
físico deu origem à nutrição ergogênica. Este estudo visa fazer 
uma pesquisa bibliográfica exploratória qualitativa, conhecida 
como meta-análise, e apresentar informações contidas na 
literatura sobre os mecanismos de ação da cafeína bem como 
os principais efeitos da ingestão e dosagens do ergogênico em 
questão sobre o desempenho esportivo, e ainda seus efeitos 
colaterais. A cafeína é uma substância lipossolúvel com uma 
rápida absorção pelo trato gastrointestinal, com 100% de 
biodisponibilidade, que atua no sistema nervoso central, 
estimulando tal sistema e bloqueando os receptores de 
adenosina nos neurônios do cérebro e da medula espinhal, 
produz efeitos estimulantes, atuando de forma positiva sobre o 
humor e desempenho psicomotor; diminuindo a sensação de 
fadiga, permitindo um aumento da performance em diversas 
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atividades. A via oral é a forma mais comum de ingestão de 
cafeína onde doses entre 3 e 6mg/Kg parecem ser a faixa mais 
ergogênica, com 1h de antecedência ao exercício ou durante os 
exercícios prolongados. Seu efeito passa a ser melhor quando 
ingerida associada a um carboidrato. Entre os possíveis efeitos 
colaterais da cafeína estão a insônia, nervosismo, irritabilidade, 
ansiedade, náuseas, desconforto gastrointestinal, arritmias 
cardíacas, o aumento da diurese e a dependência química. 
Palavras-chave: Cafeína. Ergogênico. Suplementação. 
Exercício. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O homem vem se preocupando com o padrão estético e 

com a alimentação. Essa preocupação surgiu desde a 

antiguidade, quando os atletas gregos se preparavam para as 

competições de época, buscando vencerem os jogos olímpicos.  

Desde então, a busca e o desejo pelo “corpo perfeito”, nos 

tempos modernos, contribuem para que sejam adotadas 

estratégias radicais que nem sempre são sinônimos de 

promoção à saúde. Em termos alimentares, há o destaque para 

o surgimento de “dietas milagrosas” e o crescimento do 

consumo de suplementos nutricionais (ZAMAI, 2021). 

Os esportistas, devido às altíssimas demandas 

energéticas a que são submetidos podem necessitar de receber 

nutrientes não só por meio da alimentação tradicional, mas 

também por meio da ingestão dos suplementos nutricionais 

(RODRIGUES, 2018). A modulação dietética e/ou a 

suplementação de nutrientes específicos com o intuito de 

melhorar o desempenho físico deu origem à nutrição 

ergogênica (MEDEIROS, 2019). Segundo Luz e Santos (2019) 

a palavra ergogênica é derivada da origem grega ergo 
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(trabalho) e gen (produção de), significando de melhora do 

potencial para produção de trabalho. De acordo com Kreider et 

al. (2021), são considerados recursos ergogênicos qualquer 

tipo de método farmacológico ou psicológico, técnica de 

treinamento, dispositivo mecânico, prática nutricional, que 

possa melhorar a capacidade de exercício e/ou melhorar as 

adaptações ao treinamento. No entanto, para que uma 

substância seja legitimamente classificada como ergogênica, 

ela deve comprovadamente melhorar o desempenho (DOS 

SANTOS, 2019). Ainda segundo Kreider et al. (2021) 

suplementos de cafeína mostraram-se efetivos/seguros tanto 

na melhora do desempenho esportivo como na perda de peso. 

Assim, foi apontada como um recurso ergogênico de caráter 

nutricional capaz de exercer efeito positivo em exercícios 

aeróbios e anaeróbios, com o intuito de amenizar o processo de 

fadiga e melhorar o desempenho físico (WHALLEY; DEARING; 

PATON, 2020). 

Mediante o vasto crescimento quanto à utilização da 

cafeína como recurso ergogênico, a presente revisão visa fazer 

um levantamento e apresentar informações contidas na 

literatura sobre os mecanismos de ação da cafeína bem como 

os principais efeitos da ingestão e dosagens do ergogênico em 

questão sobre o desempenho esportivo, e ainda seus efeitos 

colaterais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, em 

que foi feito um levantamento bibliográfico visando explicar o 

problema levantado em questão através de pesquisa em livros 

e artigos. 
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Para a seleção dos artigos, foram utilizados os bancos 

de dados SCIELO, LILACS-BIREME, PUBMED, MEDLINE, 

google acadêmico, utilizando artigos escritos na língua inglesa 

e portuguesa, através da combinação dos seguintes temas de 

busca: nutrição esportiva; cafeína; recursos ergogênicos; 

desempenho físico; suplementos nutricionais. Como critério de 

inclusão, foram utilizados os materiais que tratavam sobre 

ações da cafeína, bem como seus efeitos; e foram excluídos 

artigos que não retratavam sobre ações e efeitos da cafeína. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Segundo Kreider et al. (2021) suplementos de cafeína 

mostraram-se efetivos/seguros tanto na melhora do 

desempenho esportivo como na perda de peso. Foi apontada 

como um recurso ergogênico de caráter nutricional capaz de 

exercer efeito positivo em exercícios aeróbios e anaeróbios, 

com o intuito de amenizar o processo de fadiga e melhorar o 

desempenho físico (WHALLEY; DEARING; PATON, 2020). 

A cafeína é uma substância lipossolúvel com uma rápida 

absorção pelo trato gastrointestinal, com 100% de 

biodisponibilidade, conforme Kaya e colaboradores (2021), 

atingindo seu pico de concentração plasmática entre 30 e 120 

minutos, segundo Silva (2018) e tem sua meia vida plasmática 

entre 3 e 7 horas (MATERKO; HALLEHANDRE, 2018). A 

cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é um alcaloide que pertence ao 

grupo das metilxantinas (derivadas da xantina) (ALTIMARI; 

CYRINO; ZUCAS, 2001). Segundo Lima (2017), este alcalóide 

é encontrado abundantemente nas sementes de café e nas 

folhas de chá verde, podendo também ser encontrado em 
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outros produtos vegetais, como o cacau, o guaraná e a erva-

mate. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Xantina e derivados – Fórmulas estruturais 

 
Fonte: ALTIMARI et al., 2001 

 

Considerada um nutriente não-essencial, atua no 

sistema nervoso central, estimulando tal sistema e bloqueando 

os receptores de adenosina nos neurônios do cérebro e da 

medula espinhal, onde a adenosina ligada a esses receptores 

produz efeitos calmantes (SILVA, 2020). Sendo assim, a 

cafeína produz efeitos estimulantes, atuando de forma positiva 

sobre o humor e desempenho psicomotor devido a liberação de 

norepinefrina e serotonina no cérebro, conforme Wise e Robble 

(2020), e aumenta a concentração de catecolaminas circulantes 
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(SHERIFFDEEN; ALEHAIDEB; LAW, 2019) potencializando a 

força contrátil no músculo esquelético, segundo BRIETZKE 

(2017), e também no aumento da excitabilidade a nível espinhal 

e supraespinhal e aumentando a habilidade para o 

recrutamento de unidades motoras, de acordo com 

FERNANDES; RAMALLO; POLITO, 2017), diminuindo a 

sensação de fadiga. 

O fígado é o principal responsável pela metabolização da 

cafeína. Sua degradação começa pela remoção dos grupos 

metila 1 e 7, tendo como agente catalisador o citocromo P450 

1A2, resultando em três grupos, chamados de metilxantinas, 

que são: a Teofilina, a Teobromina e a Paraxantina (SOLANO, 

2021). Como resultado dessa metabolização, temos, em 

humanos, a paraxantina (1,7-dimetilxantina) com a maior 

representação metabólica (cerca de 80 a 84%), seguida de 

teofilina (1,3-dimetilxantina) e de teobromina (3,7-

dimetilxantina), sendo as três consideradas metabolicamente 

ativas (CHAGAS, 2017).  

Segundo Nabholz (2007), além do fígado, o rim e o 

cérebro também participam na metabolização da cafeína de 

forma indireta com papel importante na produção do citocromo 

P450 1A2. A respeito do sistema respiratório, a cafeína estimula 

a broncodilatação dos alvéolos e a dilatação dos vasos 

sanguíneos sendo capaz de aumentar a velocidade da filtragem 

do sangue (CONTRERAS-BARRAZA et al., 2021).  

Acredita-se que a cafeína possua mecanismos de ação 

central e periférica que podem desencadear importantes 

alterações metabólicas e fisiológicas, as quais melhoram a 

performance, sendo o sistema nervoso central um dos 

principais sítios de ação. De acordo com MINAEI et al. (2021), 

existem, pelo menos, três hipóteses que tentam explicar o efeito 
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ergogênico da cafeína durante o exercício físico. A primeira 

hipótese se refere ao efeito direto da cafeína sobre os 

receptores de adenosina do sistema nervoso central, onde a 

cafeína facilmente atravessa a barreira hematoencefálica, bem 

como as membranas celulares de todos os tecidos do corpo 

devido a suas propriedades lipofílicas, segundo ORSINI (2021) 

e TOMAZINI (2018), e afeta a percepção subjetiva de esforço 

e/ou a propagação dos sinais neurais entre o cérebro e a junção 

neuromuscular  conforme ZHENG e HASEGAWA (2015), 

produzindo efeito analgésico sobre o sistema nervoso central e 

reduzindo a percepção do esforço durante o exercício físico.  

A segunda hipótese aclama o efeito direto da cafeína no 

músculo esquelético. As possibilidades para essa hipótese 

incluem: inibição da fosfodiesterase (PDE), possibilitando um 

aumento na concentração de adenosina monofosfato cíclica 

(AMPc); alteração de íons, particularmente sódio e potássio; 

efeito direto sobre a regulação metabólica de enzimas 

semelhantes às fosforilases (PHOS); e aumento na mobilização 

de cálcio através do retículo sarcoplasmático e, 

consequentemente, aumento dos níveis intracelulares de cálcio 

nos músculos, facilitando a estimulação-contração do músculo 

esquelético, aumentando a eficiência da contração (SILVA, et 

al. 2020).  

Porém, os resultados encontrados são bem 

controversos. São possibilidades encontradas a partir de 

investigações in vitro, empregando altas concentrações (10 a 

80 mM), consideradas supra fisiológicas (~0,1- 1mM), de 

cafeína para testarem seus efeitos (SICOVA et al., 2021). Desta 

forma, observa-se que esse mecanismo não explica os efeitos 

ergogênicos da cafeína (JUNIOR, 2017).  
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Há, ainda a terceira hipótese, onde acredita-se que a 

cafeína gera um aumento na mobilização dos ácidos graxos 

livres nos tecidos e/ou nos estoques intramusculares. Essa 

reação aumenta a oxidação das gorduras e reduz a oxidação 

de carboidratos, de acordo com SILVA (2020), o que ocorreria 

de maneira indireta pela estimulação da liberação de adrenalina 

pela medula supra-renal que atua como antagonista dos 

receptores de adenosina, responsáveis pela inibição da lipólise. 

Assim, a inibição dos receptores de adenosina por parte 

da cafeína resulta em um aumento das concentrações celulares 

de AMPc, que ativa as lipases hormônios sensíveis, a fim de 

promover a lipólise, o que resulta na liberação de ácidos graxos 

livres que são lançados no plasma. O aumento da mobilização 

dos ácidos graxos livres acelera a oxidação de gorduras e 

conservam o glicogênio muscular (DA SILVA 2021). 

Esse tem sido o mecanismo proposto para explicar o 

efeito ergogênico de cafeína em exercícios de média e longa 

duração, visto que uma depleção acentuada de carboidratos 

tem sido apontada como fator limitante para o desempenho 

físico. O mecanismo de ação do cálcio, induzido pela cafeína, 

parece agir de forma diferenciada nas fibras musculares do tipo 

I e II, uma vez que as fibras de contração lenta (tipo I) são mais 

sensíveis à ação da cafeína do que as fibras musculares de 

contração rápida (tipo II) (DA MATA; FIALHO; SETARO, 2020. 

SILVESTRE; GIANONI; PEREIRA, 2018) 

Mediante Reis (2017), a via oral é a forma mais comum 

de ingestão de cafeína devido a sua fácil aplicabilidade e sua 

distribuição é feita pela corrente sanguínea, degradada na 

forma de coprodutos. Mas pode ocorrer também por via 

intraperitoneal, injeções subcutâneas, injeções 

intramusculares, aplicação de supositórios (OLIVEIRA, 2017). 
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A cafeína é absorvida com rapidez pelo trato 

gastrintestinal, suas concentrações plasmáticas e seu pico de 

ação são alcançados dentro de 60 minutos, embora a mesma 

seja eliminada com bastante rapidez. Há alguns autores, dentre 

eles Araújo (2019), que referem que a concentração máxima 

pode ser alcançada com até 120 minutos após a ingestão. Para 

que as concentrações sanguíneas da cafeína baixem até a 

metade são necessárias de 3 a 6 horas. De toda cafeína 

ingerida, apenas 3% dela é excretada, embora sua detecção na 

urina seja relativamente fácil (MAIA et al., 2021).  

É considerada habituada uma ingestão diária superior a 

100mg, ou seja, o correspondente a aproximadamente 2 1/2 

xícaras de café comum (MARINI; OLIVEIRA; FERREIRA, 

2019).  

Assim, pessoas que bebem regularmente bebidas 

cafeinadas parecem experimentar menos benefícios 

ergogênicos por sua ingestão, mediante Kreider et al. (2017) e 

aquelas que mantêm ingestões inferiores a 50mg/dia, 

classificadas como não habituadas, experimentariam melhores 

efeitos ergogênicos no ambiente esportivo.  

De acordo com Solano (2021), se consumida em 

pequenas quantidades (2mg/kg), a cafeína provoca aumento do 

estado de vigília, diminuição da sonolência, alívio da fadiga, 

aumento da liberação de catecolaminas, aumento da frequência 

cardíaca e aumento do metabolismo. E se consumida em altas 

dosagens (acima de 15mg/kg), a cafeína pode gerar 

nervosismo, insônia, tremores e desidratação.  

Segundo Silva (2020), doses entre 3 e 6mg/Kg (média de 

250-500mg) parecem ser a faixa mais ergogênica, e a ingestão 

de doses maiores não promove maior efeito na performance, 

sendo a melhora da performance é observada quando a 
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ingestão de cafeína ocorre 1 h antes do exercício ou durante 

exercícios prolongados. 

 Há ainda autores que referem melhora do desempenho 

esportivo quando associada a outros componentes da dieta, 

como, por exemplo, os carboidratos (RODRIGUES 2020). 

Entretanto, ao ser consumida com a creatina, pode resultar em 

menor eficácia ergogênica desta última (PEREIRA, 2018). 

Os efeitos da cafeína como recurso ergogênico em 

exercícios aeróbicos são bem documentados. FREIRE et al. 

(2021) testou em um estudo com nove ciclistas treinados o 

efeito da ingestão de cafeína sobre a fadiga neuromuscular e o 

desempenho físico durante no ciclismo e encontraram que a 

cafeína aumentou o tempo para o início da fadiga 

neuromuscular e melhorou o desempenho dos ciclistas em 

15%.  

De acordo com De Senna (2020) com uma ingestão 

entre 3 - 9mg/Kg, o tempo para atingir a fadiga em exercícios 

prolongados como corridas ou ciclismo aumenta em 20-50% 

corroborando com Silva (2021) em um estudo com 14 atletas 

de ciclismo onde examinaram o efeito da suplementação aguda 

de cafeína (5mg/kg) sobre o desempenho físico progressivo 

máximo em ciclo-ergômetro e constataram que o grupo 

suplementado com a cafeína teve aumento significativo de 

131% no tempo dos testes realizados, ou seja, o tempo para o 

início da fadiga também foi maior.   

Já os efeitos da cafeína em exercícios anaeróbicos são 

controversos. Um estudo feito por Plaskett e Cafarelli (2001), 

em exercícios de contrações isométricas submáximas (50%), 

mostrou uma melhora da resistência em 15 homens submetidos 

à isometria do quadríceps direito, 1h após tomarem 6mg/Kg de 
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cafeína, onde o tempo até a exaustão foi maior do que no grupo 

placebo.  

Santos e Salomon (2017) em um estudo com indivíduos 

fisicamente ativos examinaram a melhora da performance nos 

exercícios de força. Da mesma forma, Júnior (2021) testou o 

efeito ergogênico de bebidas esportivas em jogadores de 

futebol e relatou melhoria de desempenho nestes atletas que 

ingeriram a bebida contendo cafeína, concluindo que esta evita 

a instalação dos sintomas de fadiga. Porém, em contrariedade 

aos estudos anteriores, Santos (2019) ao investigar os efeitos 

ergogênicos da ingestão de cafeína (6 mg/kg) sobre o 

desempenho motor de atletas de judô constatou que não houve 

melhora no desempenho motor dos judocas durante atividade 

de alta intensidade e curta duração. 

Quando avaliado em um ambiente de exercício aeróbio, 

as reduções na Percepção Subjetiva ao Esforço (PSE) explicam 

até 29% do efeito ergogênico da cafeína no exercício aeróbio 

submáximo, sugerindo que uma PSE reduzida é um fator 

relevante nos mecanismos de aumento de desempenho. Vários 

estudos observando um efeito positivo da cafeína sobre 

desempenho (por exemplo, aumentos agudos na força e 

resistência muscular) também relataram uma redução no PSE, 

enquanto Silva (2021) demonstrou que a dosagem equivalente 

a 2 mg/kg é o bastante para obter o resultado esperado na 

diminuição da PSE, mesmo que esta redução não tenha vindo 

com um aumento perceptível no nível de força ou resistência 

muscular.  

Pode-se pensar também que a escolha dos exercícios 

teve ou tem impacto direto na PSE, tendo em vista que 

exercícios pluri e multiarticulares recrutam mais unidades 

motoras, dessa forma, desempenha uma maior demanda de 
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forço. Dois estudos que não observaram uma redução na PSE 

usaram exercícios uni-articulares, como as extensões de joelho 

e flexões de braço, que recrutam menos unidades motoras do 

que exercícios multiarticulares sendo que foi bastante 

perceptível que o PSE tem uma considerável redução em 

praticantes de exercícios aeróbicos de longa duração, contudo, 

ao término do exercício os níveis de PSE não apresentaram 

mudanças (GRGIC, 2019). 

Segundo BRASIL (2008), é permitida a adição de cafeína 

como ingrediente no limite máximo de 350 mg/L em compostos 

líquidos pronto para consumo (energéticos) sendo obrigatório 

informar no rótulo do produto o teor de cafeína contida. No 

Brasil, suplementos de cafeína para atletas só são permitidos 

quando a mesma está sozinha no produto pronto e sua adição 

em outros produtos para atletas não está autorizada nem pode 

ser adicionada de nutrientes e de outros não nutrientes.  

Deve ser utilizada na formulação do produto cafeína com 

teor mínimo de 98,5% de 1,3,7-trimetilxantina, calculada sobre 

a base anidra. A legislação brasileira também prevê que o 

produto deve fornecer entre 210 e 420mg de cafeína na porção 

e as quantidades de cafeína fornecidas na porção ou 

recomendação diária do produto devem ser declaradas no 

rótulo fora da tabela nutricional, já que essas substâncias não 

são consideradas nutrientes (RDC nº. 18/ 2010).  

Em geral, a ingestão de 6mg/Kg não costuma produzir 

concentração de cafeína na urina superior a 12µg/mL, 

quantidade antes (até o final de 2003) considerada doping pelo 

Comitê Olímpico Internacional (COI), sendo essa concentração 

tipicamente alcançada quando as ingestões atingem 9mg/Kg ou 

mais (MAUGHAN, 2004). Em 1º de janeiro de 2004, a Agência 
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Mundial Antidoping (WADA) definiu a cafeína na lista de 

substâncias não proibidas no esporte (COB, 2006).  

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e Food and Drug Administration (FDA) a 

recomendação segura para cafeína é de 400mg para indivíduos 

saudáveis. Objetivando melhorar o desempenho esportivo, 

Internacional Society of Sports Nutrition, recomenda uma 

dosagem de 3-6mg por kg de peso dia, conforme pode-se 

observar no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Quantidade segura da cafeína, conforme ANVISA e 
FDA 

Órgão regulador Dosagem máxima 

ANVISA e FDA 400mg/dia 

International Society of Sports Nutritions 3-6mg/kg peso/dia 

Fonte: 

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

FDA: Food and Drug Administration 

 

Já o órgão europeu, European Food Safety Authority 

(EFSA), estratifica as dosagens máxima e segura, de acordo 

com as fases da vida. Observa-se que adolescentes devem 

consumir uma dosagem bem inferior aos adultos e as crianças 

não é recomendado o consumo de cafeína, conforme 

demonstra o quadro 2. 
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Quadro 2. Quantidade segura de cafeína segundo EFSA 

Fases da vida Dosagem máxima 

Adultos 400mg 

Grávidas 200mg 

Adolescentes 100mg 

Crianças 0 mg 

Fonte: EFSA: European Food Safety Authority 

 

A figura 2 mostra a quantidade de cafeína nas 

respectivas bebidas, sendo que nos produtos comercias a 

quantidade de cafeína varia entre as marcas. 
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Figura 2. Comparativo da quantidade de cafeína nas bebidas 

 
Fonte: Fonte: EFSA: European Food Safety Authority. 

 

Entre os possíveis efeitos colaterais da cafeína estão os 

que ocorrem no sistema nervoso central e cardiovascular 

(RODRIGUES et al., 2020). Estão entre eles a insônia, 

nervosismo, irritabilidade, ansiedade, náuseas, desconforto 

gastrointestinal, arritmias cardíacas, o aumento da diurese e a 

dependência química e desidratação. Causa também o 

aumento da taxa metabólica, o relaxamento da musculatura lisa 

dos brônquios, do trato gastrintestinal, do trato biliar, e de partes 

do sistema vascular (SILVA, 2018). Há indícios de que a 

ingestão de grandes quantidades de cafeína pode produzir 

delírios e alucinações (LINO; DA SILVA, 2019). 

Se o indivíduo estiver praticando atividade física ou não, 

250mg de cafeína já demonstra mudanças na pressão arterial 

(PA) (GRGIC et al., 2019). Ainda há uma certa escassez por 

parte de estudos que elucidem de maneira satisfatória o 

mecanismo de alteração da PA.  Segundo PAINELLI et al. 
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(2020) inicialmente a utilização de cafeína não trouxe 

mudanças perceptíveis na PA sistólica em comparação com a 

administração de placebo quando o grupo em estudo foi 

submetido a exercícios de força e resistência. 

 

CONCLUSÕES  

 

A cafeína atua principalmente no sistema nervoso 

central, com efeitos estimulantes, como melhora do humor e 

desempenho psicomotor. É considerada um recurso 

ergogênico de caráter nutricional bastante utilizado no meio 

esportivo, pois tem efeitos comprovados em exercícios aeróbios 

e anaeróbios, no retardamento do processo de fadiga e 

melhorar o desempenho físico. O mecanismo mais provável 

para justificar o feito ergogênico da cafeína é o seu 

antagonismo aos receptores de adenosina.  

Em se tratando da dosagem mais eficaz, a faixa está 

entre 3-6mg/Kg com 1h de antecedência ao exercício ou 

durante os exercícios prolongados. Possui suas ações bem 

fundamentadas na literatura quando relacionados aos 

exercícios aeróbicos, porém ainda há controvérsias quanto sua 

eficácia nos exercícios anaeróbicos.  

Seu efeito passa a ser melhor quando ingerida associada 

a um carboidrato. Entre os possíveis efeitos colaterais da 

cafeína estão a insônia, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, 

náuseas, desconforto gastrointestinal, arritmias cardíacas, o 

aumento da diurese e a dependência química e, ainda, 

alucinações. 

Em suma, mostrou-se um recurso ergogênico eficaz, 

mas são necessários mais estudos para investigar o real efeito 

na melhora da performance bem como o mecanismo de 
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justificativa a tal efeito. Vale ressaltar que há a necessidade de 

cuidado quanto à administração, sendo necessária indicação e 

controle por parte do profissional nutricionista da área esportiva. 
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RESUMO: A população idosa vem apresentando no decorrer 
dos anos um aumento significativo nos números populacionais. 
Com isso, o processo de envelhecimento favorece o 
estabelecimento de doenças incapacitantes, influenciando na 
necessidade de depender dos  cuidados provenientes da 
família ou de profissionais capacitados no atendimento 
geriátrico, o que faz aumentar a demanda por instituições de 
longa permanência que atendam as necessidades dessa 
população. Consequentemente, a nutrição está 
indubitavelmente associada à melhora na qualidade de vida 
dessa população, contribuindo para manter o bem estar dos 
indivíduos, promovendo maior expectativa de vida e 
colaborando para a prevenção DCNT. Mediante o exposto, o 
estudo objetiva verificar a influência da ingestão diária da aveia 
e as alterações no estado nutricional e perfil lipídico dos idosos 
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residentes na instituição “Casa do Idoso Guiomar Virgílio da 
Costa” localizada no município de Parelhas-RN. Os resultados 
apontaram que 57% dos idosos encontravam-se em risco de 
subnutrição e 43% estavam desnutridos, de acordo com a MAN. 
Enquanto que, na avaliação antropométrica não apresentaram 
diferença significativa. Quanto aos lípides séricos, os do grupo 
aveia e o grupo controle apresentaram diminuição do colesterol 
total e LDL. Conclui-se que, a aveia mostrou benefícios no perfil 
lipídico, embora não tenha surtido efeito sobre os níveis de 
triglicerídeos.  
Palavras-chave: Alimento funcional. Saúdo do idoso 
institucionalizado. Instituição asilar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A população idosa vem apresentando no decorrer dos anos 

um aumento significativo nos números populacionais. Conforme a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua publicada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um 

aumento de 4,8 milhões de idosos desde 2012, nos quais 

correspondem ao acréscimo de 18% da faixa etária idosa, se 

tornando cada vez mais uma parcela populacional expressiva no 

Brasil (IBGE, 2018).  

O processo de envelhecimento apresenta mudanças 

fisiológicas progressivas e limitantes, tais como alterações físicas, 

psicológicas, bem como mudanças no estado nutricional que também 

favorecem o estabelecimento de doenças incapacitantes, 

influenciando na necessidade de depender dos  cuidados 

provenientes da família ou de profissionais capacitados no 

atendimento geriátrico, o que faz aumentar a demanda por 
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instituições de longa permanência (ILP) que atendam as 

necessidades dessa população (GONÇALVES, 2019). 

A oferta de cuidados relacionados à saúde do idoso está 

crescendo rapidamente, e isto advém do surgimento de problemas 

relacionados ao processo de senescência (FREITAS, 2018). Neste 

cenário, a nutrição está indubitavelmente associada à melhora na 

qualidade de vida dessa população, uma vez que, usufruir de hábitos 

alimentares saudáveis é um fator que contribui para a manutenção do 

bem estar dos indivíduos promovendo maior expectativa de vida, 

como também colabora para a prevenção de problemas nutricionais 

provenientes de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a 

exemplo da diabetes mellitus e hipertensão, sendo um dos agentes 

protetores para o envelhecimento saudável (ROCHA et al., 2020; 

TEIXEIRA, et al., 2020). 

Por conseguinte, através de uma dieta adequada de modo 

que abranja quantidade e qualidade nutricional, ou seja, rica em 

energia, fibras, vitaminas e minerais, evitando alimentos 

ultraprocessados que possuem alto teor de sódio, açúcares e 

gorduras, o organismo recebe o combustível necessário para um bom 

funcionamento e manutenção do estado de saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2021). 

Entre os diversos alimentos funcionais de reconhecido valor 

nutricional para a fase idosa, a aveia destaca-se por ser um cereal de 

alto valor nutricional e proporcionar nutrientes essenciais como 

proteínas, vitaminas e minerais, destacando-se o alto teor de ácidos 

graxos insaturados, fibras alimentares e fitoquímicos (SINGH et al., 

2013). Outros componentes de destaque são as avenantramidas, 

compostos fenólicos que possuem funções essenciais no organismo 

humano em razão de suas propriedades antiinflamatórias e 

antioxidantes (PERRELLI et al., 2018). Este cereal é considerado um 

alimento funcional por apresentar efeitos benéficos, tais como reduzir 
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os riscos de infecções intestinais, doenças cardiovasculares, 

obesidade, além de diminuir o nível sérico de colesterol e glicemia (LI 

et al., 2016).  

A pergunta norteadora deste estudo questionou o efeito da 

aveia em flocos no perfil lipídico e estado nutricional de idosos 

institucionalizados. Considerando o benefício funcional da aveia, 

existe possibilidade desses idosos apresentarem respostas positivas 

quanto ao perfil lipídico e estado nutricional, uma vez que a 

intervenção dietoterápica proporcionará ação funcional, pois o seu 

uso é caracterizado na literatura por demonstrar benefícios 

fisiológicos particulares (GARCIA et al., 2020). 

Diante do exposto, o estudo objetivou-se em verificar a 

influência da ingestão diária da aveia em flocos e as alterações no 

estado nutricional e perfil lipídico dos idosos residentes em uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi clínico intervencional, do tipo antes e 

depois, com duração de 3 meses. A amostra foi constituída por 21 

idosos de ambos os sexos, com idades entre 60 e 100 anos 

residentes da instituição de longa permanência denominada 

“Guiomar Virgílio da Costa” localizada no município de Parelhas, Rio 

Grande do Norte, no período de Maio a Dezembro de 2014.  

O planejamento dietoterápico foi realizado a partir das 

informações adquiridas por meio da aplicação do registro dietético  

atendendo às necessidades nutricionais dos idosos. O registro 

dietético possibilitou uma análise da ingestão alimentar habitual, 
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permitindo um melhor conhecimento tanto qualitativamente como 

quantitativamente da dieta oferecida aos idosos.  

Nos cardápios elaborados foram inseridos 15 gramas de aveia 

em flocos finos por três dias da semana, sendo às terças-feiras, 

quartas-feiras e aos sábados, durante 90 dias, contemplando seis 

refeições diárias (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia) 

com variedades em alimentos das classes de vegetais, cereais, 

frutas, leguminosas, gorduras e carnes. O cardápio contou com 

preparações de fácil mastigação, dando preferência aquelas de maior 

aceitação e praticidade no preparo. 

Os idosos foram separados aleatoriamente em dois grupos: 

Grupo sem Aveia (GSA) que recebeu a dieta previamente elaborada 

e calculada sem a adição da aveia em flocos finos; e o Grupo com 

Aveia (GCA) que recebeu, do mesmo modo, a dieta previamente 

elaborada e calculada, porém com a adição da aveia. Além disso, a 

Mini Avaliação Nutricional (MAN) foi aplicada para avaliar o estado 

nutricional dos idosos. Este questionário compreende 18 itens 

abordando antropometria, dieta, cuidados gerais e autoavaliação.  

Foram incluídos na pesquisa os idosos que residiam na ILP, 

bem como os que não apresentavam nenhum tipo de patologia na 

qual a aveia fosse uma restrição dietética. Além disso, tanto os 

lúcidos com os que já apresentavam demência participaram do 

estudo mediante a aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), ressaltando que, a autorização para os idosos 

com demência participarem da pesquisa se deu por meio da 

assinatura de familiares e/ou responsáveis pelo local – a direção.  

É válido destacar que no início da pesquisa haviam 30 

participantes, porém, decorrer da intervenção dietoterápica, alguns 

idosos chegaram a falecer, outros foram levados da instituição para 

suas residências, outros desistiram da pesquisa, pois se recusaram 

aos procedimentos de avaliação nutricional que a pesquisa exigia. 
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Desta forma, passaram a fazer parte do Grupo Sem Aveia (GSA) 

apenas 7 (sete) idosos e do Grupo Com Aveia (GCA) 14 (catorze),  

permanecendo 21 idosos do total. 

Para a avaliação dos resultados foi aplicada a Análise de 

Variância (ANOVA) e teste de t-Student a 5% probabilidade, para 

comparação das médias. Em todas as análises estatísticas o banco 

de dados foi construído no programa Microsoft Excel for Windows. 

Para o cálculo dos dados, utilizaram-se o programa - SigmaStat 3.1.  

A pesquisa atendeu aos requisitos éticos, conforme 

estabelece a Resolução 466/2012/CNS, sendo aprovada no Comitê 

de Ética com processo CAAE n°31863514.8.0000.5182.      

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi constituído de uma amostra total de 21 idosos, 

residentes na Casa do Idoso Guiomar Virgílio da Costa, Parelhas, 

RN. A Figura 1 ilustra a condição nutricional dos idosos avaliados 

antes da intervenção, com idades entre 60 a 100 anos, a partir dos 

critérios estabelecidos pela Mini Avaliação Nutricional (MAN), no qual 

43% apresentavam subnutrição e 57% encontravam-se em risco de 

desnutrição. 

Segundo Agarwal e colaboradores (2016), a má nutrição 

observada nos idosos institucionalizados é consequência das 

alterações comuns do processo de envelhecimento, assim como a 

circunstância da própria institucionalização, abrangendo a perda de 

apetite, diminuição na absorção de nutrientes e da ingestão alimentar. 

Além disso, existem outras condições que comprometem o estado 

nutricional do idoso como as alterações do paladar, a administração 

de vários fármacos, saciedade precoce, associadas aos fatores 
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ambientais, sobretudo o estilo de vida e uma alimentação inadequada 

(SILVA et al., 2017).  

Figura 1. Estado nutricional dos idosos pelo método Mini Avaliação 

Nutricional (MAN). 

 

Fonte: Própria do autor, 2015.  

 

Conforme Dias (2017), a desnutrição é um problema de saúde 

pública que aumentou significativamente no decorrer dos anos nos 

idosos, e, por conseguinte, causando ou agravando fragilidades e/ou 

dependências de modo que possa contribuir para o aumento do risco 

de mortalidade e morbidade.  

Estudos foram realizados na Ásia utilizando a MAN. Na 

Turquia, 18,7% dos idosos residentes em ILP estavam desnutridos, 

24,8% em risco nutricional e 56,5% foram avaliados como bem 

nutridos (SAKA et al., 2016). Enquanto que, na Malásia, os resultados 

demonstraram mais verossimilhança ao presente estudo, observando 

apenas uma pequena parcela (5%) dos idosos institucionalizados 

com bom estado nutricional, ao passo que, 70% foram classificados 
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com risco de desnutrição e 25% em risco de desnutrição (AUNG; 

ZULKIFLY, 2016). Outros estudos também avaliaram o estado 

nutricional do idoso por meio da aplicação do método MAN. Damo et 

al. (2018) verificou que 26,6% dos idosos institucionalizados 

encontravam-se em desnutrição e 48,1% estavam em risco de 

desnutrição. 

Enquanto que um estudo realizado por Campos et al. (2020) 

utilizou a MAN para avaliar os idosos durante visitas domiciliares e 

tiveram como resultado uma maior fragilidade nos idosos residentes 

em domicílios do que idosos institucionalizados. Tais dados 

demonstraram que os idosos que se classificaram em risco nutricional 

obtiveram altos índices de perda de peso nos últimos três meses e 

redução de ingestão alimentar.  

Ao avaliar o estado antropométrico dos idosos a partir da 

aferição e avaliação dos parâmetros peso, Índice de Massa Corporal 

(IMC), Circunferência Braquial (CB), Percentual da Circunferência 

Braquial (CB%), Circunferência da Cintura (CC), Circunferência do 

Quadril (CQ), Relação Cintura-Quadril (RCQ), Dobra Cutânia 

Subescapular (DCSUB) e Panturrilha antes e após o período de 

intervenção com o consumo da aveia, observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Valores antropométricos de idosos do grupo sem aveia e 

grupo aveia nos períodos antes e depois da intervenção com a aveia 

em flocos. 

Variável 
Grupo Aveia Grupo Sem Aveia 

Antes Depois Antes Depois 

Peso (Kg) 48,82±12,56 49,09±14,34 42,31 ±6,93 44,49 ±7,92 

IMC  18,35 ±6,08 20,91 ±4,38 17,99 ±2,76 18,89 ±3,41 
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CB (cm) 25,07 ±4,18 26,14 ±5,10 22,14 ±2,73 23,57 ±1,81 

CB % 82,86±13,80 86,45±16,99 73,17 ±8,87 186,89±291,13 

CC (cm) 84,64±11,39 86,64±10,89 81,71 ±6,53 80 ±4,47 

CQ (cm) 92,57±9,74 92,36 ±9,72 86,29±12,92 89,43 ±7,21 

RCQ (cm) 0,91 ±0,04 0,94 ±0,04 0,97 ±0,20 0,90 ±0,05 

DCSUB(mm) 17,07±3,69 16,29 ±2,87 17,71 ±1,25 16,14 ±1,77 

Panturrilha(cm) 29,07±4,67 29,86 ±3,66 26,57 ±3,46 27 ±3,92 

 

IMC = Índice de Massa Corporal; CB = Circunferência Braquial; CB% = Percentual 

de Circunferência Braquial; CC = Circunferência da Cintura; CQ = Circunferência do 

Quadril; RCQ = Relação Cintura-Quadril; DCSUB = Dobra Cutânea Subescapular.   

Fonte: Própria do autor, 2015.  

 

É importante salientar que o aumento dos valores das 

variáveis peso e IMC, apesar de não ser significativo, possui 

correlação com a modificação da dieta decorrente de um 

planejamento dietoterápico para ambos os grupos levando em 

consideração as particularidades do diagnóstico nutricional e  

necessidades nutricionais de cada idoso. No estudo realizado por 

Pinto e colaboradores (2016), demonstraram a importância de um 

consumo alimentar satisfatório aliado à qualidade dos alimentos e 

conformidade com as recomendações dos nutrientes, beneficiando 

consequentemente o estado nutricional dos idosos 

institucionalizados.  

Uma nutrição adequada é essencial para melhorar parâmetros 

antropométricos, visto que o idoso pode se tornar mais suscetível à 

morbi-mortalidade caso apresente estado nutricional inadequado. 

Saka et al. (2016) realizou uma pesquisa com idosos 
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institucionalizados na Turquia e foi constatado que scores mais 

baixos da MAN, bem como baixos percentis do IMC estão 

relacionados com o aumento na taxa de mortalidade. Nesse contexto, 

Dantas (2018) ressalta que os idosos institucionalizados são mais 

vulneráveis a desenvolver desnutrição, sobretudo em decorrência 

das alterações neuropsicológicas, assim como outras morbidades 

recorrentes na fase idosa aliadas à falta de alimentação. Dessa 

forma, faz-se extremamente necessário a realização de avaliações 

nutricionais recorrentes.  

Ao analisar os resultados encontrados que apresentaram 

ausência de significância, infere-se que os mesmos podem ter sido 

por dois motivos: o primeiro seria devido à heterogeneidade de cada 

grupo que era composto por ambos os gêneros, e segundo, devido à 

presença de grandes desvios padrões. No entanto, ao observar as 

médias do grupo aveia, as variáveis peso, IMC, CB, CB% e 

panturrilha obtiverem aumento em seus valores após o período de 

intervenção, como também do grupo controle, o qual mostra que 

independente da aveia ambos os grupos apontaram aumento das 

variáveis, provavelmente em decorrência da intervenção dietética 

com o planejamento de novos cardápios. 

A Tabela 2 expõe as médias de colesterol total, HDL, LDL e 

triglicerídeos dos idosos pertencentes ao grupo aveia, antes e após a 

intervenção. Os resultados apontaram diferenças significativas para 

o colesterol total e uma das frações, o LDL (P < 0,05), que 

apresentaram uma redução significativa após a intervenção com a 

aveia em flocos. 

A diminuição dos níveis de colesterol pode ser explicada pela 

presença de um dos constituintes da aveia, β-glucana, um 

polissacarídeo que atua não apenas da redução dos níveis glicêmicos 

no período pós-prandial, como também na melhora dos níveis séricos 

de colesterol (HENRION et al., 2019).  
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Tabela 2. Perfil bioquímico dos lipídeos séricos, colesterol total, HDL, 

LDL e triglicerídeos de idosos do grupo aveia.  

Lípides Séricos 
Grupo Aveia 

Antes Depois 

Colesterol (mg/dL) 211,86* ±42,21 152,21* ± 26,41 

HDL (mg/dL) 53,43 ±14,17 46,14 ± 16,36 

LDL (mg/dL) 120,69* ±40,09 78,36*  ± 22,30 

TG (mg/dL) 188,71± 110,48 138,57 ± 63,71 

 

Dados expressos em média   ±DP. Para análise estatística, foi aplicado teste 

t-Student, com nível de significância P<0,05. * = indicam diferença 

significativa entre si. 

Fonte: Própria do autor, 2015. 

 

Com finalidades de comprovação, Gulati et al. (2017) 

desempenhou um estudo com 80 indivíduos adultos levemente 

hipercolesterolêmicos utilizando 70 gramas de aveia, duas vezes ao 

dia. Os resultados dessa intervenção também foram positivos e 

significantes para a diminuição de colesterol total e LDL. Da mesma 

maneira, no estudo de Liao et al. (2019) no qual os indivíduos entre 

35 e 70 anos saudáveis e com hipercolesterolemia leve, consumiram 

uma dieta envolvendo macarrão a base de aveia por um período de 

10 semanas, obtendo bons resultados, visto que houve modificação 

do perfil lipídico e na pressão arterial, sobretudo nos que 

apresentavam hipercolesterolemia leve.  
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A Tabela 3 apresenta as médias de colesterol total, HDL, LDL 

e triglicerídeos dos idosos pertencentes ao grupo controle. Os 

resultados apontaram diferenças significativas (P < 0,05) para o 

colesterol total e uma das frações, o LDL, resultado semelhante ao 

grupo aveia.  

 

Tabela 3. Perfil bioquímico dos lipídeos séricos, colesterol total, HDL, 

LDL e triglicerídeos de idosos do GSA.  

Lípides Séricos 
Grupo Sem Aveia 

Antes Depois 

Colesterol (mg/dL) 182,86* ± 24,37 134,71* ± 27,99 

HDL (mg/dL) 56,57 ± 15,92 44,57 ± 17,12 

LDL (mg/dL) 101,49* ± 20,42 70,77* ± 14,92 

TG (mg/dL) 124,00 ± 39,23 96,86 ± 30,68 

 

Dados expressos em média   ±DP. Para análise estatística, foi aplicado teste 

t-Student, com nível de significância P<0,05. * = indicam diferença 

significativa entre si. 

Fonte: Própria do autor, 2015.  

 

Antes da intervenção do presente estudo, após observar a 

ingestão alimentar dos idosos da instituição, foi constatado um alto 

consumo diário de café, o que pode estar associado à 

descompensação dos níveis de colesterol antes da intervenção, a 

partir do ajuste desse consumo. A literatura científica aponta o 

consumo excessivo de café, como um dos fatores que podem estar 
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associados ao aumento nos níveis séricos de colesterol (RAMALHO; 

SOARES, 2018).  

No início da década de 70, já existia evidências de que o café 

não filtrado elevava os níveis de colesterol, especialmente as frações 

LDL, esse efeito deve-se à ação de duas substâncias lipídicas que se 

encontram presentes no grão do café, denominadas cafestol e 

kahweol, que podem ocasionar a alteração dos níveis plasmáticos de 

colesterol, LDL e triglicerídeos, no entanto, tudo isso depende do 

modo de preparo do café (MOREIRA et al., 2020). Neste caso, 

supomos que, após a modificação e adequação do cardápio, 

realizada no início da pesquisa, com a limitação e adequação da 

quantidade diária de café, pode ter levado à diminuição das taxas em 

ambos grupos. 

A elaboração do planejamento dietético visou modificar os 

itens analisados quanto ao cardápio usualmente consumido, devido 

aos altos níveis de colesterol e triglicerídeos encontrados, alto índice 

de açúcares e sal na dieta, o pouco consumo de frutas, dando 

prevalência para os sucos de alto índice glicêmicos e deficiência 

proteica devido a ingestão mínima de carnes.  

Dentre as modificações propostas, optou-se por diminuir a 

quantidade de café fornecida, uma vez que os idosos estavam mais 

propícios a risco de doenças crônicas não transmissíveis como 

também as doenças coronarianas, optou-se também, por uma 

recomendação reduzida de açúcares e sódio, individualmente, 

conforme a característica do idoso. Para tal diminuição do sódio, foi 

necessário excluir alguns alimentos processados, embutidos, 

temperos prontos e conservas, que eram usualmente consumidos. 

Dessa forma, foi incentivado a utilização de ervas aromáticas e 

condimentos naturais como alho e cebola. Com isso, essa redução 

pode ter sido benéfica para o grupo controle uma vez que obtiveram 
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resultados significativos quanto ao colesterol total e LDL conforme 

discutido anteriormente.   

Ao decorrer da análise do cardápio anterior consumido pelos 

idosos, verificou-se que a proteína texturizada da soja foi um alimento 

que existia no plano alimentar. Esse alimento continua no 

planejamento dietético em razão de apresentar atividade 

cardioprotetora atuando na redução do colesterol sanguíneo e 

triglicerídeos, devido às ações das proteínas da soja e das 

isoflavonas, além de proporcionar outros benefícios como inibição do 

desenvolvimento de osteoporose, controle da glicemia em diabéticos 

e ação antioxidante (DALPIZOL et al., 2020). Portanto, o consumo da 

proteína texturiazada da soja pode ter sido outro fator relevante 

quanto à diminuição do colesterol e LDL em ambos os grupos. 

Outros componentes agem sobre o perfil lipídico no organismo 

humano, como os fitosteróis, importantes antioxidantes que estavam 

presentes na dieta dos participantes em forma de vegetais, 

desempenhando funções estruturais análogas ao colesterol em 

tecidos animais, reduzindo a colesterolemia por competirem com a 

absorção do colesterol na luz intestinal. Dentre os componentes do 

grupo dos fenólicos, os flavonoides estão potencialmente envolvidos 

na prevenção da aterosclerose por inibirem a oxidação das LDL e 

agindo com finalidade antiinflamatória, cardioprotetora, antioxidante 

e antitrombótica (PAZZINATO; CARDOSO, 2019).  

As frutas e vegetais são importantes fontes de compostos 

fenólicos, carotenoides, fitoesteróis, fibras e oligossacarídeos 

(HENRIQUE et al., 2018; PALLAZOLA et al., 2019). Esses compostos 

possuem diversas funcionalidades como atividade antioxidante e 

antiinflamatória, contribuindo para a redução da absorção da gordura 

e colesterol (HENRIQUE et al., 2018; PALLAZOLA et al., 2019). 

Neste contexto, as frutas e vegetais devem ser inseridas nas dietas 

de maneira adequada para manter o indivíduo saudável. 
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Em síntese, como já exposto durante esse estudo acerca da 

qualidade nutricional da aveia, o estudo de Melo (2018) realizado com 

idosos a fim de avaliar o consumo alimentar usual aliado à 

administração de aveia, demonstra que a suplementação da aveia 

auxiliou na melhora do perfil lipídico, no controle glicêmico, além de 

obter outros benefícios como a diminuição da composição corporal 

nesses idosos. Dessa forma, torna-se evidente a relevância da aveia 

na saúde do idoso, podendo ser utilizada como alternativa de baixo 

custo e de fácil acesso à população.  

 

CONCLUSÕES  

 

A qualidade da alimentação consumida durante todos os 

ciclos da vida, em especial na fase idosa, é responsável pela 

manutenção da saúde e prevenção das doenças. Nas condições que 

foram realizadas o presente estudo, conclui-se em relação aos idosos 

da instituição de longa permanência que mais da metade 

apresentaram risco de desnutrição quando avaliados por meio da 

MAN, além disso, a avaliação antropométrica de ambos os grupos 

não mostrou diferença significativa, e, ao verificar os valores referidos 

ao colesterol total e LDL houve redução nos idosos que consumiram 

a aveia. Assim sendo, foi observado que o grupo sem aveia também 

foi beneficiado com a adequação do cardápio proporcionado durante 

o período de intervenção, uma vez que a alimentação de ambos os 

grupos no período que antecede a intervenção não estava adequada 

às necessidades nutricionais dos idosos. 

Porém, o presente estudo possui fragilidades, visto que, com 

finalidade de verificar os benefícios da aveia, a intervenção poderia 

ter sido realizada considerando a alimentação usual e não elaborar 

uma nova alimentação. Tal fator atuou como viés confundidor, 
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funcionado como empecilho para avaliar o efeito isolado da aveia e 

os benefícios advindos do consumo pelos idosos. Assim, torna-se 

necessário a realização de novos estudos, aumentando a quantidade 

e/ou a frequência da ingestão e prolongando o tempo de consumo da 

aveia, a fim de esclarecer melhor a eficácia desse alimento quando 

inserido na dieta de idosos institucionalizados. Além dessas 

sugestões, pode-se realizar outros estudos considerando a 

alimentação usual do grupo em estudo, como também avaliar o efeito 

da aveia na saúde do idoso abrangendo um número maior de 

indivíduos e/ou grupos. 

Não menos importante, é necessário o desenvolvimento de 

ações de promoção à saúde nas instituições de longa permanência 

para idosos que abranjam a nutrição com um dos pilares para uma 

melhor qualidade de vida na fase senil, e utiliza-la como uma 

ferramenta para reabilitação da saúde dos idosos. A implementação 

de ações de educação nutricional e a utilização de técnicas 

gastronômicas nesses espaços podem ser coadjuvantes no processo 

de adesão à novos hábitos alimentares mais saudáveis, que poderão 

auxiliar na recuperação do estado nutricional desses idosos.   
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RESUMO: As primeiras modificações neurononais ocorrem 
logo mesmo nas primeiras semanas pós fecundação e se 
estendem por toda a vida. A gestação é um período critico em 
que deve ter sua merecida atenção, sobretudo, a nutricional, já 
que macronutrientes e micronutrientes são componentes 
essenciais para o desenvolvimento normal do cerebro e suas 
extensões. Este estudo tem como objetivo avaliar a importância 
da nutrição no neurodesenvolvimento durante o pré-natal ao 
período pós-natal. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
construída através de artigos científicos no idiomas inglês,  
obtidos na busca nas bases de dados Pubmed e Science Direct 
através dos descritores descritores “nutrition”, “child 
neurodevelopment”, “preconception”, “gestation”. Durante o 
período embrionário transformações, diferenciação e migração 
de diversas células necessitam de nutrientes. Não obstante no 
âmbito neurológico também. Ácidos graxos essências, ferro, 
zinco, colina e proteínas são nutrientes participantes desse 
processo. O aleitamento materno  é fundamental para o 
fornecimento de vários nutrientes, incluindo o ácido docosa-
hexaenóico (DHA) atuante no neurodesenvolvimento. O 
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microbioma materno também é um preditor para o 
desenvolvimento adequado devido a produção de metabolitos 
participantes no sistema nervoso. Situações de obesidade, 
presumidamente, situações de inflamação parecem estar 
associada a prejuízos a nível cerebral. Apesar de discrepâncias 
e dados ainda poucos suficientes na literatura, a nutrição é uma 
ferramenta de intervenção essencial na gravidez, sobretudo, no 
neurodesenvolvimento.  
Palavras-chave: Estado nutricional. Gestação. Cognição. 
Distúrbios neurológicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A nutrição é parte essencial para o desenvolvimento 

humano desde as primícias da vida, podendo ser atuante no 

período pré-gestacional ao pós-natal, interferindo no 

desenvolvimento fetal, tanto anatomicamente como 

fisiologicamente. Todavia, alguns fatores como o estado 

nutricional pré-gestacional, também podem ser interferentes no 

desenvolvimento durante a gestação (SIEGA-RIZ et al., 2021). 

Pós fecundação o processo afunilado de 

neurodesenvolvimento, sofre modificações desde as primeiras 

semanas, com desenvolvimentos relacionadas a produção de 

sinapses e mielinização, sendo um período crítico de formação 

neuronal, o que evidencia uma janela vulnerável à interações e 

estímulos externos e também à importância de controle e 

acompanhamento (LI et al., 2019).  

Desta maneira, a desnutrição materna grave em meio a 

gestação assim como, a carência de alguns nutrientes parece 

repercutir na funcionalidade cognitiva e no 

neurodesenvolvimento, entre estes, se destacam o iodo, ferro, 
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colina e folato (FREEDMAN; HUNTER; HOFFMAN, 2018). 

Tanto a carência de nutrientes específicos como o estado 

nutricional materno inadequado podem significar 

consequências sobre a maturidade de processos neuronais do 

concepto, levando a possíveis transtornos neurológicos, a 

exemplo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que parece 

ter uma correlação preventiva associada a ingestão de ácido 

fólico, provocando dialéticas importantes sobre a atuação 

nutricional neste âmbito (LI et al., 2019). 

Não obstante, diversas modificações neuronais 

perpassam após o nascimento e a nutrição deve estar presente 

em continua sinergia com esses processos à fim de auxiliá-los 

e promover o neurodesenvolvimento, visto que, o conteúdo de 

macronutrientes e micronutrientes estão intrinsecamente 

relacionados ao desenvolvimento normal do cérebro, antes e 

após as primeiras semanas de vida (CORMACK et al., 2019). 

Diante de tal perspectiva, este trabalho tem como 

objetivo avaliar a importância da nutrição no 

neurodesenvolvimento durante o pré-natal ao período pós-

natal, visando elucidar estratégias e nutrientes contribuidores 

para formação cerebral durante este processo imprescindível à 

vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura do tipo 

narrativa, construída a partir de artigos científicos obtidos 

através das bases eletrônicas de dados PubMed e Science 

Direct, no idioma inglês. 
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Com os critérios de inclusão para incorporação de dados 

à pesquisa, foram selecionados àqueles artigos dentro da 

delimitação temporal correspondente aos últimos cinco anos, 

assim como também, após leitura do resumo foram 

selecionados os artigos que estavam realmente dentro da 

temática interessada, apresentando a relação entre nutrição e 

neurodesenvolvimento infantil. Os artigos científicos fora do 

escopo temático desejado e àqueles fora da delimitação 

temporal foram descartados e não incluídos na construção dos 

resultados. 

Para a busca por artigos científicos nas bases de dados, 

utilizou-se os descritores “nutrition”, “neurodevelopment”, 

“gestation”, no idioma inglês, intercalados entre si através do 

operador booleano “AND” durante as combinações. Contudo, 

foram obtidos 1053 artigos, dos quais apenas 22 artigos foram 

selecionados para a construção da pesquisa, visto que 

obedeciam aos critérios de inclusão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 13 artigos que abordavam a fase 

pré-natal de gestação, como ilustrado na tabela 1.  
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Tabela 1. – Evidências do impacto nutricional sobre o 
neurodesenvolvimento durante o pré-natal 
 

Autor/ Ano Titulo Resultado 

LAGERCRAN
T (2016) 

Desenvolvimento do 
cérebro infantil 

Modificações 
neurológicas se 
iniciam já nas 
primeiras 23-24 
semanas pós-
fecundação 

GEORGIEFF; 
RAME; 
CUSICK 
(2018) 

Influências 
nutricionais no 
desenvolvimento do 
cérebro 

A presença da 
nutrição no pré-natal 
e pós-natal influencia 
no lobo frontal 
cerebral 
 

BORGE et al 
(2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLEY; 
HSIAO (2021) 

 
 
 
 
 

 A importância da 
qualidade da dieta 
materna durante a 
gravidez nos 
resultados 
cognitivos e 
comportamentais 
em crianças: uma 
revisão sistemática 
e meta-análise 

 
 Desnutrição e o 
microbioma como 
modificadores do 
neurodesenvolvime
nto inicial 

 
 

 Demandas 
nutricionais são 
maiores na fase 
perinatal, sendo 
aporte nutricional 
proporcional à essas 
demandas 

 
 
 
 
 A nutrição é 
importante na 
produção de 
metabólitos no 
microbioma 
materno, capazes de 
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PRONOVOS; 
HSIAO (2019) 
 
 
 
 
LINDSAY et al 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
COHEN 
KADOSH 
(2021) 

 
 
 
 
 
 
 
LARSON; 
PHIRI; 
PASRICHA 
(2017) 
 
 
 

 
 
 
Interações perinatais 
entre microbioma, 
imunidade e 
neurodesenvolvimen
to 
 
 A interação entre 
nutrição e estresse 
na gravidez: 
implicações para a 
programação fetal 
do desenvolvimento 
do cérebro 

 
 
 Suporte nutricional 
do 
neurodesenvolvime
nto e função 
cognitiva em bebês 
e crianças 
pequenas- uma 
atualização e novas 
percepções 

 
 O ferro e o 
desenvolvimento 
cognitivo 

 
 
 
 
 Epigenética e 
neurodegeração: 

promover interações 
neurológicas 

 
 
A ligação neuro-
imune estimula a 
ploriferação 
hipocampal 
 
 
Situações de 
inflamação como o 
estresse leva a baixa 
disponibilidade de 
ferro, afetando a 
produção de 
neurotransmissores 
 
 
 O ferro é um 
importante 
participante na 
produção de mielina 

 
  
 
 
 
 
O ferro no período 
perinatal está 
implicado ao 
bom 
desenvolvimento 
cognitivo 
 
Quadros 
inflamatórios da 
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GABBIANELLI
; DAMIANI 
(2018) 
 
 
XIE et al (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAREL et al 
(2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVARSHI et 
al (2019) 
 
 
 
 
 

papel da nutrição na 
primeira infância 

 
Efeitos de dietas pré-
natais com baixo teor 
de proteína e pós-
natal com baixo teor 
de proteína e pós-
natal com alto teor 
de gordura sobre 
fenótipos de 
macrófagos de 
tecido adiposo 
visceral e a 
expressão de IL-6 na 
prole de ratos 
Sprague Dawley 
 
A mutação 
homozigótica em 
MFSD2A que 
codifica um 
transportador de 
lisolipídeo para ácido 
docosahexanóico 
está associada a 
microencefalia e 
hipometilação 
 
Nutrição ômega-3 
materna, 
transferência da 
placenta e 
desenvolvimento do 
cérebro fetal no 
diabetes gestacional 
e pré-eclâmpsia 
 

obesidade levam a 
neurodegeneração 
 
Interleucina-6 e 
interleucina-1 são 
aumentadas na 
restrição de proteínas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipomielinização e 
microencefalia são 
causadas por 
mutação no gene 
transportador de 
DHA para o cérebro 
 
 
 
 
 
Diabetes e pré-
eclâmpsia são 
fatores que reduzem 
a disponibilidade de 
DHA 
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YAN et al 
(2018) 

Efeitos da 
desnutrição precoce 
no 
neurodesenvolvimen
to e distúrbios 
neuropsiquiátricos e 
os mecanismos 
potenciais 
 

Zinco atua no 
desenvolvimento de 
microtúbulos de 
células do cérebro. 
Proteínas, vitamina D 
e colina estão 
associadas ao bom 
desenvolvimento 
neurológico 
 

    

Fonte: dados da própria pesquisa, 2021 

 

 De acordo com Lagercrant (2016), as primeiras 

modificações cerebrais consideradas simbólicas ocorrem por 

volta da 23-24 semanas após a fecundação, e essa se estende 

até os primeiros dois anos de vida.  

Essas modificações representam o desenvolvimento 

neuronal, caracterizado por uma rede de células e seus 

circuitos, que cada vez mais tornam-se intrínsecos e 

interconectados. Aos poucos, parte da estrutura cerebral que 

antes não estava bem desenvolvido, sofre uma maturação que 

torna possível novos circuitos e performance nas funções 

comportamentais. O corpo estriado e o hipocampo são as 

estruturas cerebrais que abarcam maior desenvolvimento 

durante este período. A carência ou limitação de nutrientes 

pode levar a prejuízos nessas estruturas, tal como, repercutirem 

em outras áreas do cérebro, como o lobo frontal (GEORGIEFF; 

RAMEL; CUSICK, 2018). 

A princípio é sabido que a nutrição atua como 

moduladora de diversos sistemas biológicos, sendo parte 

essencial para a manutenção e fisiologia destes sistemas. O 
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que também não seria diferente no sistema nervoso, que 

necessita de um estado nutricional adequado tanto para a sua 

formação como também para desempenhar suas funções 

(OTTOLINI et al., 2020). 

Dentre as primeiras funções básicas cerebrais, o 

potencial elétrico para ser gerado por essas células  necessitam 

de componentes como a glicose para o fornecimento de energia 

em forma de ATP nas concentrações satisfatórias 

(GEORGIEFF; RAMEL; CUSICK, 2018).  

Com grande equivalência de transformação, 

diferenciação e desenvolvimento, a fase perinatal é de forma 

significativa, uma fase crítica, sendo necessário aporte 

nutricional suficiente para suprir as demandas presentes neste 

período (BORGE et al., 2017).  

Ao contrário de condições nutricionais adequadas 

repercutirem no sistema nervoso de forma inerente, a 

desnutrição acaba sendo um fator de risco a influenciar os 

períodos críticos do desenvolvimento, e a promover riscos de 

distúrbios no ambiente cerebral. Ademais, tem sido visto que a 

desnutrição pode acarretar impacto em outras fisiologias do 

corpo, que interdepende na nutrição, e que por terem aspectos 

diretamente e indiretamente ligados a fisiológia do sistema 

nervoso, pode afetar este ambiente (YAN et al .,2018). 

Diante disso, Coley e Hsiao (2021) demostrou ligação 

entre o eixo desnutrição-microbioma-neurodesenvolvimento 

sendo uma dessas relações interdependentes, já que o 

microbioma intestinal associado a nutrição tem influência sobre 

comportamentos cerebrais, e a dieta materna torna-se capaz de 

alterar o microbioma intestinal e metabólitos produzidos por 

este, como o butirato, acetado, propionato e ácidos graxos de 
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cadeia curta que parecem modular de diversas maneiras o 

comportamento cerebral. Além disso, mecanismos 

epigenéticos relacionados ao desenvolvimento parecem 

também serem regulados por esses metabolitos, justificando a 

desnutrição responsável por anormalidades neste âmbito 

(COLEY; HSIAO, 2021).  

Ainda sobre as relações interdependentes relacionadas 

ao microbioma materno, esse também representa grande 

influência no sistema neuroimune durante a gestação e no 

período neonatal. Essa relação pode ser explicada de diversas 

formas, uma delas é a influência sobre a família de receptores 

imunes tipo Toll (TLR: toll-like receptors) expressos em 

micróglias cerebrais. Ainda que com efeitos contrastantes, 

receptores Toll do tipo II parecem contribuir estimulando a 

neuroploriferação hipocampal (HPC), região cerebral de grande 

importância na aprendizagem e memória. A ligação neuroimune 

ainda dispõe do equilíbrio de citocinas cerebrais, expressas em 

células como micróglia, astrócitos e neurônios, e que são 

reguladas pela microbiota, outrossim, o equilíbrio destas é 

necessário na regulação da neurogenese. Todavia, ações do 

microbioma e sistema imune sobre o sistema nervoso em 

processo de desenvolvimento podem ser um determinante 

significativo sobre o desenvolvimento de doenças neurológicas 

como a doença de Alzheimer (PRONOVOST; HSIAO, 2019). 

Segundo Lindsay et al (2019), o estresse também é 

considerado um fator preditor de prejuízos neurológicos durante 

o pré-natal, isso porque, este quando associado a padrões 

alimentares desequilibrados, isto é, àqueles ricos em gorduras 

e açúcares, estimulam a produção de citocinas referentes a 

uma resposta imune pró-inflamatória.  
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Além de situações promotoras de quadros inflamatórios, 

como o presente no estresse, Gabbianelli e Damiani (2018), 

demonstram que o ambiente inflamatório presente na 

obesidade durante a gestação é capaz de gerar déficits 

cognitivos e redução cerebelar da prole, relativa a 

neurodegeneração. A inflamação sistêmica de baixo grau 

presente em indivíduos obesos e evidentemente em grávidas 

em estado de obesidade, que em suma, por apresentarem 

padrões alimentares comumentes ricos em gorduras, essas 

estimulam a liberação crônica de lipopolissacarideo (LPS), 

endotoxina que intensifica ainda mais o estado de inflamação 

sistêmica,  atribuindo ao ambiente cerebelar a neuroinflamação. 

Por proporcionar este quadro inflamatório, a obesidade acaba 

sendo um veículo  para a liberação de citocinas inflamatórias 

que são capazes de atravessar a placenta e afetar 

negativamente o sistema nervoso do concepto.  

Em contrapartida, ao contrário de uma alimentação rica 

em gordura provocar índices inflamatórios, Xie et al (2017), 

demonstrou que a limitação de proteínas em meio ao período 

perinatal, foi capaz de aumentar citocinas como a interleucina-

6 (IL-6) e interleucina-1 (IL-1) em um estudo feito com ratos, 

todavia, a prole apresentou um estado pró-inflamatório 

sugerindo o quanto a dieta materna tem influência sobre o feto. 

Proteínas são nutrientes essencialmente presentes para 

a migração de células cerebrais, entretanto, sua carência pode 

afetar esse estágio de maturidade levando a volumes do 

cérebro menores e tornando menores estruturas do cebrebro, 

como o córtex e cerebelo (YAN et al., 2018). 

Ácidos graxos de cadeia longa como o ácido docosa-

hexaenóico (DHA) também são fortes candidatos a melhorarem 
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o neurodesenvolvimento durante o pré-natal. Sua entrada no 

ambiente cerebral é intermediada através da proteína da 

superfamília de facilitadores principais (HAREL et al., 2018). 

É possível pontuar, que situações como a presença de 

DHA  na dieta, transporte e absorção placentária  e transporte 

para o cordão umbilical são fatores que podem influenciar na 

disponibilidade de DHA para o feto. Porém, conforme Devarshi 

et al (2019)  outras situações   específicas durante a gestação, 

tal como a presença de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), e 

pré-eclâmpsia, diminuem a transferência de DHA  da mãe para 

o feto e que quando comparadas a gestantes normotensas, a 

concentração desse ácido graxo durante o parto encontrou-se 

em menores concentrações, sendo precisa de intervenções 

precoce.  

Os micronutrientes como o ferro, zinco, colina e vitamina 

D também parecem atuar no desenvolvimento e manutenção 

das funções cerebrais, sendo importantes para a produção de 

mielina e neurotransmissores; manutenção de microtúbulos 

cerebrais;manutenção das estruturas relacionadas a memória; 

diferenciação e maturação do crescimento neuronal, 

respectivamente. (LARSON; PHIRI; PASRICHA, 2017; YAN et 

al., 2018; COHEN KADOSH, 2021).  

Além de todos os fatores e características nutricionais 

presente no pré-natal interferentes no sistema nervoso do 

concepto, a janela de interações também se estende até o pós 

nascimento, devendo ser contínuo a estratégia nutricional neste 

ambito. A partir disso, 9 artigos foram selecionados pelo qual 

identificavam o impacto da nutrição também no pós-natal, 

conforme a tabela a baixo. 

  



A NUTRIÇÃO COMO FATOR INTRÍNSECO AO 
NEURODESENVOLVIMENTO DURANTE O PRÉ-NATAL AO PÓS-

NATAL: UMA REVISÃO 

82 
 

Tabela 2. Evidências do impacto nutricional sobre o 
neurodesenvolvimento no pós- natal 

Autor/ Ano Titulo Resultado 

LAURITZEN 
et al (2016) 
 

Efeitos do DHA no 
desenvolvimento e 
função do cérebro 
 

Depressão, demência 
e declínio cerebral 
são reduzidos por 
DHA 

OGUNDIPE 
et al (2018) 
 

Ensaio controlado 
randomizado de 
suplementação de 
ácido graxo específico 
para o cérebro em 
mulheres grávidas 
aumenta os volumes 
do cérebro em 
exames de 
ressonância 
magnética de seus 
bebês recém-
nascidos 

DHA aumentou o 
volume do córtex 
cerebral, corpo caloso 
e massa cinzenta total 
 

OTTOLINI et 
al (2020) 
 
 
 
 
 
 
SCHNEIDER 
et al (2018) 
 
 
 
 
 

A nutrição e o cérebro 
em desenvolvimento: 
o caminho para 
otimizar o 
neurodesenvolviment
o precoce: uma 
revisão sistemática 
 
Ingestão de nutrientes 
nas primeiras duas 
semanas de vida e 
crescimento do 
cérebro em recém-
nascidos prematuros 
 

Desenvolvimento 
psicomotor está 
vinculado a boa 
ingestão de lipídeos 
 
 
 
 
Áreas subcorticais do 
cérebro são bem 
desenvolvidas a partir 
da ingestão de 
lipídeos nas duas 
primeiras semanas de 
vida 



A NUTRIÇÃO COMO FATOR INTRÍNSECO AO 
NEURODESENVOLVIMENTO DURANTE O PRÉ-NATAL AO PÓS-

NATAL: UMA REVISÃO 

83 
 

DEONI et al 
(2018) 
 
 
 
 
 
 
ARAKI et al 
(2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAIN et al 
(2020) 
 
 
 
 
 
 
 
HSU et al 
(2021) 
 
 
 
 
 
 
 

 A nutrição precoce 
influencia a 
mielinização do 
desenvolvimento e a 
cognição e bebês e 
crianças pequenas 
 
 
Baixo folato induz 
maturação neuronal 
anormal e 
hipometilação de DNA 
de genes 
relacionados à 
diferenciação 
neuronal em células 
tronco neurais e 
progenitoras de 
camundongos 
 
Nutrição e 
neurodesenvolviment
o: a busca por 
nutrientes candidatos 
no estudo de nutrição 
do desenvolvimento 
infantil das Seychelles 
 
 
Associação entre a 
duração da perda de 
peso pós-natal e os 
resultados do 
neurodesenvolviment
o em bebês de muito 
baixo peso ao nascer 
 
 

O colesterol e a 
esfingomielina 
presentes no leite 
materno estimulam a 
produção de bainha 
de mielina e 
capacidade cognitiva 
 
A depleção de folato 
levou a hipometilação 
e neurônios imaturos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A carência de selênio 
repercute em 
anormalidades 
neurológicas 
 
 
 
 
 
Baixo peso em 
prematuros está 
associado a redução 
no desenvolvimento 
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POWER et al 
(2019) 
 
 
 
 

Nutrição, 
crescimento, volume 
cerebral e 
neurodesenvolviment
o em crianças muito 
prematuras 

A ingesta superior de 
proteínas nos 
primeiros 28 dias de 
vida pós natal elevou 
níveis do volume 
cerebral 

    

Fonte: dados da própria pesquisa, 2021. 

 

    Os Ácidos graxos de cadeia longa como o ácido docosa-

hexaenóico (DHA), está incluso sobre o conjunto de nutricientes 

com atividade no sistema nervoso, sendo investigados em 

diversos estudos. Sua importância no âmbito cerebral foi 

demonstrada por Lauritzen et al (2016)  que mostrou interferir 

diminuir as situações de transtornos neurológicos, como 

depressão e demência.  

De forma prática, o estudo de Ogundipe (2018) e seus 

colaboradores pôde esclarecer através de ressonância 

magnética cerebral o impacto nutricional sobre modificações 

cerebrais após a suplementação de ácidos graxos essenciais 

como o DHA. A suplementação de DHA provocou modificações 

significativas no volume do córtex cerebral, corpo caloso e 

massa cinzenta total, sendo responsável por conferir ao cérebro 

fetal uma maior resistência contribuinte para o menor risco de 

síndromes clínicas neonatais como a encefalopatia de isquemia 

hipóxica (EIH). Tais mudanças foram apresentadas de forma 

acentuadas em bebês do sexo masculino.  

A essencialidade do DHA em funções neurofisiológicas, 

se estendem a proteção da barreira hematocefálica, sinalização 

celular e formação de células cerebrais. Sendo assim, possíveis 

modificações como a de poliformismos de enzimas 
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fundamentais ao metabolismo de ácidos graxos poli-

insaturados podem influenciar na produção de percussores e 

consequentemente na produção de DHA, pelo qual pode ter 

suas concentrações alteradas no decurso metabólico se 

concentrando de forma insuficientes às necessidades 

neurológicas durante e após a gestação (LAURITZEN et al., 

2016). 

A ingestão ótima de lipídeos está vinculada não só ao 

desenvolvimento estrutural de áreas cerebrais, incluindo, o 

volume cerebral como também estas repercussões 

apresentaram resultados sobre scores de desenvolvimento 

psicomotor (OTTOLINI et al., 2020).  

A ingesta de energia e de lipídeos nas primeiras duas 

semanas de vida, parece obter efeitos sobre o desenvolvimento 

cerebral, em específico a áreas subcorticais (SCHNEIDER et 

al., 2018). 

Outro fator nutricional relevante é o leite materno, Deoni 

et al (2018) demonstrou o impacto no desenvolvimento cerebral 

em situações de amamentação e consumo de formulas infantis. 

Entre os lipídeos componentes do leite materno, está o 

colesterol e a esfingomielina que atuam na formação da bainha 

de mielina, o que interfere pontencialmente na capacidade 

cognitiva das crianças. 

Além da essencialidade de macronutrientes no pós-natal 

visando o bom desenvolvimento nervoso, micronutrientes como 

o folato também tem por evidência participação em processos 

de regulação gênica, uma vez que, sua insuficiência está 

associada a transtornos neurológicos, como o Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), e apresenta impactos negativos sobre 

o tubo neural do concepto (ARAKI et al., 2021). 
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Outros nutrientes, como selênio são candidatos a 

participar do desenvolvimento do cérebro, pois esse é 

participante como co-fator em enzimas presentes no 

metabolismo tireoidiano responsáveis pela conversão do 

hormônio tireoidiano tiroxina (T4), em triiodotironina (T3) sua 

forma ativa. Em concentrações insuficientes, este 

oligoelemento não atua como deveria frente a produção desses 

hormônios necessários ao crescimento e desenvolvimento, 

sobretudo, gerando anormalidades neurológicas (STRAIN et 

al., 2020).  

Situações que levam a complicações no 

neurodesenvolvimento, como no caso de partos prematuros, 

foram observadas por Hsu et al (2021), o valor relativo de 

crianças nascidas vivas antes do tempo determinado é de 

aproximadamemte 11% em todo mundo. O desenvolvimento de 

novas estratégias provocou maiores expectativas de vida para 

crianças prematuras. 

É visto que essas crianças estão mais vulneráveis ao 

catabolismo, e por isso muita das vezes necessitam de nutrição 

enteral e parenteral para evitar possíveis estados de 

desnutrição (HSU et al., 2020). 

O estudo de Power et al (2019) mostrou que a ingestão 

de concentrações superiores de proteínas no primeiros 28 dias 

pós natal, resultou em melhores volumes cerebrais em crianças 

prematuras . 

 

CONCLUSÃO: 

 

Em síntese a nutrição adequada torna-se um alicerce 

para o desenvolvimento fetal, não obstante, é cabível pontuar 
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que em meio ao seu perfil funcional, situações que abarquem 

ou levem a um estado nutricional inadequado durante e no pós-

natal deve ter sua merecida atenção. Em um perfil 

epidemiológico, esta havendo um período de transição 

nutricional, pelo qual os índices de desnutrição tem diminuído e 

os índices de obesidade tem aumentado. Apesar dessa 

discrepância a desnutrição é ainda presente e digna de ainda 

mais atenção durante toda a vida e principalmente em meio a 

períodos críticos como a gestação, visto que, o 

desenvolvimento nela ocorrido simbolizará prints de 

desenvolvimento adequado ou não. Por conseguinte, durante 

esse estudo foi discorrido e apresentado o quão se faz 

necessária uma nutrição desde a vida embrionária, até os 

primeiros dias de vida extra uterino, possibilitando dizer que 

esta é um ponto chave não excludente dentre o mais diversos 

tipos de intervenções válidas durante a gravidez. 

Pronunciadamente, nutrientes como ácidos graxos 

essenciais, tal qual seus percussores como o DHA parecem 

exercer efeitos mais significativos sobre o 

neurodesenvolvimento, o que se estende a importância do 

aleitamento materno encorajado não só pela presença desse 

nutriente, como de igual forma a diversos outros fundamentais 

ao desenvolvimento do cérebro .  

Sobretudo, no sistema nervoso e suas extensões, 

situações de inflamação, sistema neuro imune e microbioma 

materno são sistemas interdendentes que impactam 

exponencialmente sobre a gestação e o ambiente neurológico, 

tal como, patologias neurológicas, como a doença de 

Alzheimer, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e diversas 
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outras disfuncionalidades ocorridas em células e circuitos 

cerebrais. 

Ainda existe um efeito contrastante entre os dados, e as 

descobertas relacionadas a nutrição e desenvolvimento 

cerebral, carecendo de estudos mais aprofundados. No 

entanto, apesar disso, a nutrição continua sendo uma estratégia 

de grande valia durante todo o processo gestacional e pós 

nascimento.  
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RESUMO: A diabetes mellitus é um distúrbio metabólico de 
grande relevância dentro do cenário global de saúde, estando 
as escolhas alimentares relacionadas a sua incidência. A 
comunidade científica tem investigado os diferentes tipos de 
padrões alimentares de modo a buscar expandir os 
conhecimentos existentes acerca da influência da dieta humana 
sobre essa doença. Esta revisão integrativa de literatura teve 
como objetivo analisar os efeitos da dieta vegetariana sobre a 
diabetes mellitus tipo 2. As buscas foram realizadas nas bases 
de dados MEDLINE/PubMed e Scopus (Elsevier), utilizando os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “diabetes mellitus, 
type 2” e “diet, vegetarian”, interligados pelo operador booleano 
“AND”. Foram incluídos artigos publicados nos idiomas 
português e inglês, no período de 2017 a 2021, disponíveis 
gratuitamente e na íntegra on-line que tratavam da temática 
abordada. Ao todo foram selecionados 279 estudos e após o 
refinamento, 11 estudos foram analisados para a revisão. Os 
achados encontrados apontam a dieta vegetariana como uma 
estratégia eficiente de prevenção e controle da diabetes mellitus 
tipo 2, por meio de suas implicações positivas no controle do 
peso corporal, IMC, influência nos mecanismos de secreção de 
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hormônios gastrointestinais incretinas (GLP-1 e GIP), bem 
como sua alta quantidade de fibras e fatores antioxidantes. 
Palavras-chave: Dieta Vegetariana. Diabetes Mellitus Tipo 2. 
Prevenção de Doenças. Dietoterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico 

causado pela deficiência na produção de insulina e/ou na sua 

ação, sendo caracterizada por hiperglicemia persistente (SBD, 

2019). Essa doença crônica não transmissível (DCNT) 

apresenta grande relevância dentro do cenário global de saúde, 

impactando diretamente nos índices de morte e morbilidade 

(SBD, 2019). De acordo com as Estimativas Globais de Saúde 

2019, a diabetes mellitus é a nona das dez principais causas de 

morte globalmente e a oitava das principais causas de 

deficiência (WHO, 2020).  

 Nesse sentido, a SBD (2019), aponta que a 

diabetes mellitus tipo 2, correspondente a cerca de 90 a 95% 

dos casos de diabetes, sendo uma das DCNT que mais 

possuem a capacidade de ser evitada por meio de mudanças 

no estilo de vida e intervenções de carácter não farmacológico, 

estando as escolhas alimentares relacionadas a incidência 

desse distúrbio metabólico (VIGGIANO, 2019).  

A vista disso, a comunidade científica tem investigado os 

diferentes tipos de padrões alimentares de modo a buscar 

expandir os conhecimentos existentes acerca da influência da 

dieta humana sobre a DM (YU, D. et al, 2017.; CHEN, Z. et al, 

2021). Logo, estudos têm encontrado associação entre o alto 

consumo de carne vermelha e a incidência de diabetes mellitus 

tipo 2 (APRELINI, 2019). Por outro lado, a dieta vegetariana, 
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caracterizada pela exclusão de produtos de origem animal, tem 

despertado interesse devido às implicações positivas 

observadas em indivíduos portadores da DM. Desse modo, esta 

revisão integrativa de literatura objetivou analisar os efeitos da 

dieta vegetariana sobre a diabetes mellitus tipo 2, considerando 

a relevância de se conhecer o atual estado dos conhecimentos 

obtidos acerca das implicações da dieta vegetariana sobre a 

doença, bem como suas lacunas e caminhos a serem seguidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

O presente estudo se trata de uma revisão integrativa da 

literatura. Esse tipo de trabalho consiste em revisar de forma 

crítica e sintetizar a literatura já existente para expandir, 

atualizar e criar novos conhecimentos acerca de um 

determinado assunto (TORRACO, 2016). Para tanto, as buscas 

dos estudos foram realizadas em novembro de 2021, nas bases 

de dados MEDLINE/PubMed e Scopus (Elsevier), utilizando os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “diabetes mellitus, 

type 2” e “diet, vegetarian”, interligados pelo operador booleano 

“AND”. 

Ainda, para seleção dos artigos encontrados, foi definido 

critérios de inclusão e exclusão, bem como a seguinte pergunta 

norteadora: “O que apontam as publicações sobre as 

implicações da dieta plant-based ou vegetariana na prevenção 

e controle de diabetes mellitus tipo 2?”. Os critérios de inclusão 

foram os seguintes: artigos publicados nos idiomas português e 

inglês, no período de 2017 a 2021, disponíveis gratuitamente e 

na íntegra on-line e que tratem da temática abordada. No que 

se refere aos critérios de exclusão, foram exclusos: revisões, 

publicações duplicadas, estudos publicados em outras línguas 
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que não português e inglês, estudos indisponíveis on-line 

gratuitamente e na íntegra e estudos cuja temática não 

contemplasse o objeto de pesquisa da revisão ou que não 

fossem realizados em humanos. 

Dessa forma, os pesquisadores fizeram uma leitura 

prévia que incluiu o título e resumo de cada artigo pré-

selecionado, verificando se esses artigos contemplavam os 

critérios de inclusão. Posteriormente, foi realizada a leitura na 

íntegra dos estudos incluídos pela etapa anterior, sendo 

realizada novamente a verificação de inclusão e exclusão. O 

número de estudos incluídos e excluídos durante a pesquisa 

pode ser verificado na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos artigos 

 
              Fonte: autoria própria.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A busca dos estudos nas bases de dados resultou 

em 279 artigos. Após refinamento e seleção, foram incluídos 11 

artigos no presente estudo, sendo identificados de A a K, os 

quais podem ser observados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Informações acerca dos artigos que compõem este 
estudo 

Título; 
autores; 
ano  

Identificaç
ão; 
periódico 

Objetivo Resultados 

“A plant-
based 
meal 
affects 
thalamus 
perfusion 
differently 
than an 
energy- 
and 
macronutri
ent-
matched 
convention
al meal in 
men with 
type 2 
diabetes, 
overweight
/obese, 
and 
healthy 
men: A 
three-
group 
randomize
d 
crossover 
study”; 

Artigo A; 
Clinical 
Nutrition 
Journal 

Examinar os 
efeitos de 
uma única 
refeição à 
base de 
plantas (V) 
no tálamo, 
em 
comparação 
com uma 
refeição 
convencional 
(M), além de 
testar as 
associações 
entre as 
alterações no 
metabolismo 
da glicose, 
secreção de 
insulina e 
saciedade 
em homens 
com DM2, 
homens com 
sobrepeso / 
obesos e 
homens 
saudáveis.  

A perfusão do 
tálamo diminuiu 
significativamente 
após a ingestão da 
refeição-M em 
homens com DM2 
e homens com 
sobrepeso / 
obesidade, e 
diminuiu após a 
ingestão da 
refeição-V em 
controles 
saudáveis. A 
secreção pós-
prandial de GLP-1 
ativo aumentou 
após a refeição V 
em comparação 
com a refeição M 
em 42% em 
homens com DM2 
e em 41% em 
controles 
saudáveis. A 
saciedade e a 
secreção total de 
insulina foram 
maiores após a 
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Kahleova 
et al., 2021 

refeição-V em 
todos os 
participantes do 
estudo. 

“Vegetaria
n diets and 
risk of 
hospitalisa
tion or 
death with 
diabetes in 
British 
adults: 
results 
from the 
EPIC-
Oxford 
study” 
Papier et 
al., 2019 

Artigo B; 
Nutrition 
and 
Diabetes 

Examinar a 
associação 
entre 
vegetarianis
mo e risco de 
hospitalizaçã
o ou morte 
com diabetes 
em um 
grande 
estudo de 
coorte 
prospectivo 
de adultos 
britânicos. 

Foi observado que 
vegetarianos eram 
menos propensos 
a desenvolver 
diabetes em 
comparação com 
onívoros. No 
entanto, aqueles 
que incluíam 
peixes na dieta, 
apresentaram 
menos riscos de 
desenvolver 
diabetes do que os 
vegetarianos. 
Essas associações 
foram 
substancialmente 
atenuadas após o 
ajuste para o índice 
de massa corporal 
(IMC). Assim, o 
risco de diabetes 
foi fortemente 
associado ao IMC. 

“A Plant-
Based 
Meal 
Increases 

Artigo C; 
Nutrients 
Journal  

Verificar o 
efeito de uma 
refeição à 
base de 

A secreção pós-
prandial de GLP-1 
aumentou após a 
refeição-V em T2D 
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Gastrointe
stinal 
Hormones 
and Satiety 
More Than 
an Energy- 
and 
Macronutri
ent-
Matched 
Processed
-Meat Meal 
in T2D, 
Obese, 
and 
Healthy 
Men: A 
Three-
Group 
Randomiz
ed 
Crossover 
Study”; 
Klementov
a et al., 
2019 

plantas (V) 
na produção 
de 
hormônios 
gastrintestina
is em 
homens com 
DM2 (T2D), 
homens com 
sobrepeso / 
obesos (O) e 
homens 
saudáveis 
(H).  

em 30,5% e em H  
em 15,8%. As 
concentrações 
plasmáticas pós-
prandiais de 
amilina 
aumentaram em 
todos os grupos 
após a refeição-V: 
em 15,7% em T2D, 
5% em O e 13,8% 
em H . Um 
aumento nos 
valores pós-
prandiais de PYY 
após a refeição-V 
foi significativo 
apenas em H. A 
saciedade foi maior 
em todos os 
participantes após 
a refeição-V: em 
9% em T2D, 18,7% 
em O e  25% em H. 

“Turning 
the Waiting 
Room into 
a 
Classroom
: 
Weekly 
Classes 

Artigo D; 
Journal of 
the 
academy 
of nutrition 
and 
dietetics 

Testar a 
hipótese que 
um plano de 
alimentação 
vegana 
melhoraria o 
controle 
glicêmico, 

O peso corporal, 
HbA1c e colesterol 
LDL melhoraram 
significativamente 
dentro de cada 
grupo, sem 
diferenças 
significativas entre 
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Using a 
Vegan or a 
PortionCo
ntrolled 
Eating 
Plan 
Improve 
Diabetes 
Control in a 
Randomiz
ed 
Translation
al Study” 
Barnand et 
al., 2018 

peso, 
concentraçõ
es de lipídios, 
pressão 
arterial e 
função renal 
e faria isso 
de forma 
mais eficaz 
do que um 
plano 
alimentar 
controlado 
por porção. 

os dois planos 
alimentares. O 
peso foi alterado 
para −6,3 kg e 
colesterol LDL 
−11,9 mg/dL no 
grupo vegano e 
−4,4 kg e colesterol 
LDL−12,7 mg / dL 
controlado por 
porção no grupo 
controlado por 
porção; HbA1c em 
−0,40 ponto 
percentual em 
ambos os grupos. 
As alterações da 
pressão arterial e 
albumina sérica 
não foram 
significativas. 

“The 
BROAD 
study: A 
randomise
d 
controlled 
trial using a 
whole food 
plant-
based diet 
in the 
community 
for obesity, 

Artigo E; 
Nutrition & 
Diabetes 

Nosso 
objetivo foi 
investigar a 
eficácia de 
nosso 
programa 
alimentar 
dieta 
baseada  em 
vegetais 
integrais 
(DBVI) em 
uma 

Em 6 meses, 
houve maior 
redução do IMC, 
colesterol (sem 
diferença 
significativa do 
tratamento 
convencional)  
A redução média 
do IMC foi maior 
com a dieta DBVI 
em comparação 
com o tratamento 
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ischaemic 
heart 
disease or 
diabetes”; 
Wright et 
al., 2017 

população de 
neozelandes
es. 

normal (4,4 vs 0,4, 
diferença: 3,9 
kg/m2). A redução 
média do colesterol 
foi maior com a 
dieta do DBVI, mas 
a diferença não foi 
significativa em 
comparação com o 
tratamento normal. 
Em 12 meses, as 
reduções médias 
para o grupo de 
dieta DBVI foram 
de 4,2 (± 0,8 kg/m2) 
pontos de IMC e 
0,55 (± 0,54 mmol/l 
de colesterol total. 
A HbA1c inicial 
mais alta se 
correlacionou com 
uma redução 
subsequente maior 
em 3, 6 e 12 
meses. 

“Plant-
based 
dietary 
approach 
to stage 3 
chronic 
kidney 
disease 
with 

Artigo F; 
BMJ Case 
reports 
journal 

Destacar o 
benefício 
potencialmen
te notável 
que uma 
dieta mais 
rigorosa com 
alimentos 
integrais e 

Redução rápida 
das necessidades 
de insulina em 
50%, melhorias no 
peso, pressão 
arterial e 
colesterol. Melhora 
na taxa de filtração 
glomerular 
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hyperphos
phatemia”; 
Campbell 
e Liebman, 
2019. 

vegetais 
estrita pode 
oferecer, 
particularme
nte quando 
usada no 
contexto de 
doença 
metabólica 
avançada e 
DRC. 

estimada 
aumentando de 45 
para 74 mL/min 
após 4,5 meses de 
dieta e a relação 
microalbumina/cre
atinina diminuiu de 
414,3 para 26,8 
mg/g. O nível de 
fósforo voltou à 
faixa normal. 

“A Plant-
Based 
Meal 
Stimulates 
Incretin 
and Insulin 
Secretion 
More Than 
an Energy- 
and 
Macronutri
ent-
Matched 
Standard 
Meal in 
Type 2 
Diabetes: 
A 
Randomiz
ed 
Crossover 
Study”; 

Artigo G; 
Nutrients 
Journal 

Investigar a 
secreção de 
incretina e 
insulina pós-
prandial após 
a ingestão de 
duas 
refeições 
pareadas 
para 
conteúdo de 
energia e 
macronutrien
tes: um 
hambúrguer 
de carne 
padrão (M) e 
um 
hambúrguer 
vegetal (V), 
em homens 
com DM2. 

As respostas de 
glicose plasmática 
pós-prandial foram 
semelhantes após 
ambas as refeições 
de teste. Um 
aumento na 
secreção 
estimulada de 
insulina em 30,5%, 
peptídeo C em 
7,1% e amilina em 
15,7% após o 
consumo da 
refeição-V. Um 
aumento na 
secreção 
estimulada de 
GLP-1 em 19,2% e 
uma diminuição no 
GIP em −9,4% 
foram observados 
após a refeição-V. 
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Kahleova 
et al., 2019 

Vários parâmetros 
da função das 
células beta 
aumentaram após 
a refeição-V.  

“A Vegan 
Diet Is 
Associated 
with a 
Significant 
Reduction 
in Dietary 
Acid Load: 
Post Hoc 
Analysis of 
a 
Randomiz
ed 
Controlled 
Trial in 
Healthy 
Individuals
”; Müller et 
al, 2021. 

Artigo H; 
Internation
al Journal 
of 
Environme
ntal 
Research 
and Public 
Health 

Examinar se 
uma dieta 
vegana 
isocalórica 
reduz o DAL 
em 
comparação 
com uma 
dieta rica em 
carne.  

Após 3 semanas, 
as pontuações 
médias do PRAL 
(−23,57 (23,87)) e 
do NEAP R (12,85 
± 19,71) foram 
significativamente 
menores no grupo 
vegano do que no 
grupo rico em 
carne (PRAL: 
18,78 (21,04) e 
NEAP R : 60,93 ± 
15,51, 
respectivamente). 
Os efeitos foram 
mediados por uma 
menor ingestão de 
fósforo e proteína 
no grupo vegano. 

“Associatio
n of dietary 
acid load 
and plant-
based diet 
index with 
sleep, 
stress, 

Artigo I; 
British 
Journal of 
Nutrition 

Determinar a 
associação 
de um PDI e 
DAL com o 
estado de 
sono, 
ansiedade, 
estresse e 

Os participantes do 
grupo superior do 
uPDI tiveram maior 
risco de sono 
insatisfatório. 
Contudo, os 
pacientes que 
estavam no grupo 
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anxiety 
and 
depression 
in diabetic 
women"; 
Daneshza
d et al., 
2019. 

depressão 
em mulheres 
diabéticas 
tipo 2. 

superior do hPDI 
tiveram um risco 
menor de 
problemas de 
sono. Os 
participantes do 
grupo superior do 
uPDI 
apresentaram 
maior risco de 
depressão, 
ansiedade e 
estresse. 

“Changes 
in Plant-
Based Diet 
Indices 
and 
Subseque
nt Risk of 
Type 2 
Diabetes in 
Women 
and Men: 
Three U.S. 
Prospectiv
e Cohorts’; 
Chen et al., 
2021.  

Artigo J; 
Diabetes 
Care  

Examinar as 
associações 
entre as 
mudanças na 
adesão a 
dietas 
baseadas em 
vegetais e o 
risco 
subsequente 
de diabetes 
tipo 2. 

Participantes com 
a maior redução (> 
10%) em PDI e 
hPDI ao longo de 4 
anos tiveram um 
risco de diabetes 
12–23% maior nos 
4 anos 
subsequentes (HR 
combinado, PDI 
1,12, hPDI 1,23 
[1,16, 1,31]). Cada 
incremento de 10% 
no PDI e hPDI ao 
longo de 4 anos foi 
associado a um 
risco 7–9% menor 
(PDI 0,93 [0,91, 
0,95], hPDI 0,91 
[0,87, 0,95]). 
Mudanças no uPDI 
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não foram 
associadas ao 
risco de diabetes. 
As alterações de 
peso 
representaram 6,0-
35,6% das 
associações entre 
as alterações no 
PDI e hPDI e o 
risco de diabetes. 

“Effect of 
whole-
grain plant-
based diet 
on the 
diabetes 
mellitus 
type 2 
features in 
newly 
diagnosed 
patients: a 
pilot 
study”; 
Sa’ad-
Aldin e 
Altamimi,  
2018. 

Artigo K; 
Internation
al Journal 
of 
Diabetes in 
Developin
g 
Countries 

O objetivo 
deste estudo 
foi avaliar o 
efeito da 
dieta à base 
de plantas 
(PBD) na 
FBG, HbA1c 
e 
antropometri
a corporal de 
pacientes 
diabéticos. 

A adesão do 
participante ao 
programa 
alimentar em uma 
escala de 0–10 foi 
de 8 ± 1,5. Seu 
endpoint IMC, FBG 
e HbA1c foram 
28,7 ± 4,3 kg/m², 
102,6 ± 19,8 mg / 
dL e 6,2 ± 0,8%, 
respectivamente. A 
perda de peso foi 
significativamente 
correlacionada 
com o peso 
corporal basal, IMC 
basal e duração 
em diabetes, 
enquanto a 
glicemia de jejum 
basal foi 
correlacionada 
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com HbA1c basal e 
final. Contudo, não 
foi 
significativamente 
correlacionado 
com o ponto final 
de peso corporal e 
IMC. 

Fonte: autoria própria.  

 

 A partir da análise dos estudos, pode-se identificar 

três principais eixos, sendo eles: 1) Hormônios gastrintestinais 

e homeostase glicêmica (Artigos A, C e G); 2) Peso, IMC, 

diabetes e alimentação vegetariana (Artigos B, D, E, F, J e K); 

3) Dieta vegetariana: função preventiva e de controle na 

diabetes mellitus tipo 2 (Artigos B, D, H, I e J). No entanto, com 

a finalidade de esclarecer uma questão conceitual fundamental, 

também foi necessário caracterizar e definir a respeito das 

dietas vegetarianas.  

 

Caracterização da dieta vegetariana 

 

 De acordo com a Sociedade Vegetariana 

Brasileira (SVB) (2017), o vegetarianismo é um regime 

alimentar que exclui alimentos de origem animal, no entanto, é 

reconhecido que a interpretação do termo pode variar conforme 

o dinamismo da linguagem. Nesse sentido, os principais tipos 

dieta vegetarianos são: 1) Ovolactovegetarianismo: utiliza ovos, 

leite e laticínios na sua alimentação. 2) Lactovegetarianismo: 

utiliza leite e laticínios na sua alimentação. 3) 

Ovovegetarianismo: utiliza ovos na sua alimentação. 4) 
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Vegetarianismo estrito: não utiliza nenhum produto de origem 

animal na sua alimentação. Os estudos incluídos na presente 

pesquisa, utilizaram como estratégia dietética o vegetarianismo 

estrito para avaliar o seu efeito na diabetes.  

 Nesse sentido, vale ressaltar que os autores de 

alguns estudos incluídos nesta pesquisa, priorizaram a 

utilização de alimentos integrais e excluía a ingestão de óleos 

adicionados para, dessa forma, fornece uma alimentação mais 

nutritiva e com baixo teor de gordura. No entanto, outros 

estudos classificaram a dieta vegetariana por meio de um índice 

como saudável e não saudável a fim de verificar a influência da 

caracterização da dieta nos desfechos dos estudos. 

 

Hormônios gastrintestinais e homeostase glicêmica 

A composição da dieta humana possui a capacidade de 

influenciar a liberação dos hormônios incretinas - peptídeo-1 

semelhante ao glucagon (GLP-1) e o peptídeo inibidor gástrico 

(GIP) - no trato gastrointestinal, os quais aumentam a secreção 

de insulina e auxiliam na homeostase da glicose. Nos estudos 

A, C, e G é possível verificar um comparativo do papel 

desempenhado pela dieta vegetariana e não vegetariana na 

liberação desses hormônios visto que a secreção diminuída dos 

mesmos e da insulina representam um dos principais 

mecanismos fisiopatológicos do diabetes tipo 2 (T2D).  

O estudo de Kahleova et al. (2021), analisou a secreção 

pós-prandial dos hormônios GIP e GLP-1 em 60 homens após 

a ingestão de um hambúrguer convencional de carne e queijo 

(M) ou um hambúrguer de tofu vegetal (V). Nesse sentido, foi 

observado que em homens com DM2 a secreção pós-prandial 

de GLP-1 ativo aumentou em 42% após a refeição V em 
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comparação com a refeição M e em 41% em controles 

saudáveis.  

Em consonância a esses resultados, o estudo de 

Klementova et al. (2019), realizado em homens saudáveis, 

obesos e diabéticos também apontou um aumento da secreção 

de GLP-1 após o consumo de uma refeição à base de plantas 

com tofu quando comparada com uma refeição de carne e 

queijo processada com combinação de energia e 

macronutrientes. 

 Os mesmos achados foram encontrados no 

estudo de Kahleova et al. (2019) onde foi observado um 

aumento pós-prandial das concentrações de GLP-1 em 

indivíduos homens diabéticos após o consumo de uma refeição 

vegetariana (hambúrguer de tofu vegetal) em comparação com 

o consumo de uma refeição não vegetariana (carne 

processada).  

No mesmo estudo os autores evidenciaram uma 

diminuição pós-prandial das concentrações de GIP após a 

refeição vegetariana quando comparada a refeição não 

vegetariana. Nesse sentido, os pesquisadores apontaram essa 

diminuição como outro ponto positivo encontrado, visto que 

normalmente em indivíduos com DM2 os níveis de GIP podem 

estar aumentados devido à resistência da GIP causada pela 

redução da expressão do receptor GIP nas células beta. Logo, 

a diminuição das concentrações de GIP no estudo pode refletir 

uma menor resistência ao GIP após a refeição vegetariana. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kahleova%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30813546
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Peso corporal, IMC, diabetes e alimentação vegetariana 

  

A relação entre entre IMC, diabetes e alimentação 

vegetariana foi observada e discutida nos artigos B, D, E, F, J e 

K. Apesar de que a maioria dos estudos consideram a variável 

alteração no peso corporal e IMC nos desfechos clínicos, 

apenas alguns utilizam ajuste estatístico para esses fatores. 

Dessa forma, os desdobramentos de cada estudo que não 

fizeram ajuste estatístico, ou apresentaram os resultados sem 

esse ajuste, podem ser observados a seguir. 

O estudo realizado por Chen e colaboradores (2021), 

estudo de três coortes prospectivas, estimou que a mudança de 

peso foi responsável por 6,0% da associação entre a dieta 

vegetariana e com o risco de desenvolvimento de diabetes e 

35,6% da associação entre dieta vegetariana saudável e o risco 

de diabetes. Dessa forma, percebe-se que a dieta não atua 

como fator isolado na prevenção de diabetes, mas atua em 

funções anti-inflamatórias, no controle do peso, melhora no 

perfil da microbiota intestinal, entre outros benefícios que estão 

associados à prevenção dessa doença. 

Ainda, no estudo de Sa’ad-Aldin e Altamimi (2018), que 

submeteu 15 pacientes diabéticos a uma alimentação 

vegetariana por 12 semanas, verificou a redução do peso 

corporal com média de 4,6 ± 3,9 kg, variando entre 1 a 14 Kg. 

Dessa forma, a redução do peso corporal refletiu no IMC, de 

forma que foi observada a redução de total de 1,5, aumentando 

de 20 para 33% na categoria de indivíduos com IMC eutrófico. 

Assim, a cada 1kg de peso perdido, foi associado a diminuição 

da glicemia de jejum média igual a 42 mg/dL e 0,7% de HbA1c, 

contribuindo para o controle da diabetes. Além disso, os autores 

expõem que para aqueles participantes que tinham o IMC 
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adequado, no início do estudo não sofreram alterações no peso 

corporal, mas sugerem a possível alteração na distribuição de 

gordura corporal, no entanto esse parâmetro não foi medido no 

estudo. 

Campbell (2019), relatou um caso de um paciente 

diabético, hipertenso e no estágio três da doença renal crônica 

com hiperfosfatemia e hipercalemia limítrofe que aderiu uma 

dieta vegetariana sem restrições de calorias por 13 meses, 

demonstrando diversas melhorias no quadro geral do paciente, 

inclusive no peso corporal apontando uma redução de 30,9 Kg, 

sendo 22,5 Kg nos primeiros 4,5 meses. Dessa maneira, é 

sugerido que esse tipo de dieta seja considerada no tratamento 

de indivíduos com múltiplas comorbidades. 

Outro artigo que contribui para esse eixo é o ensaio 

clínico randomizado de Wright e colaboradores (2017), que 

aplicou um programa alimentar comunitário durante 6 meses 

com base em dieta vegetariana para indivíduos diagnosticados 

com obesidade ou sobrepeso e diabetes tipo 2 ou doença 

isquêmica do coração ou hipertensão ou hipercolesterolemia. 

Nesse estudo, o grupo que recebeu a intervenção, teve uma 

redução média de 4,4 no IMC e perda média de 12,1 Kg e 

consequente melhora no quadro de diabetes e em outros 

parâmetros, incluindo a qualidade de vida. 

Em paralelo a todos esses achados, o estudo de Barnard 

e colaboradores, que realizaram um ensaio por 20 semanas, 

comparando os efeitos de uma dieta vegetariana versus dieta 

restritiva em calorias no controle glicêmico, peso, 

concentrações de lipídios, pressão arterial e função renal. Os 

resultados demonstraram que, com relação ao peso corporal 

dos participantes, o grupo que fez a dieta vegetariana teve uma 

redução maior do que aqueles que fizeram dieta restritiva, 
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reduzindo 6,3 e 4,4 Kg, respectivamente. Segundo os autores, 

a perda de peso substancial promove a melhora metabólica, 

refletindo em melhorias clínicas nos indivíduos diabéticos. 

O estudo de investigação prospectiva realizado por 

Papier e colaboradores (2019), ao avaliar os indivíduos em 

grupos divididos em comedores de carne regular, comedores 

de baixos níveis de carne, comedores de peixe e vegetarianos, 

observou que nos quatro grupos, o risco do desenvolvimento de 

diabetes estava fortemente associado ao IMC. No entanto, foi 

também observado que o grupo vegetariano tinha um IMC 

menor, o que explica parcialmente o efeito protetor contra morte 

ou hospitalização por diabetes. Outro fator que contribui para 

esse efeito nos vegetarianos é que o não consumo de carnes 

reduz a exposição a compostos que prejudicam a resposta à 

insulina. 

Diante do exposto, pode-se perceber que a dieta 

vegetariana tem efeitos significativos na manutenção do peso 

eutrófico e também na redução do peso em indivíduos com IMC 

mais elevado. Esses efeitos, por sua vez, atuam na melhora da 

função metabólica, reduzindo o surgimento e agravamento de 

diabetes mellitus tipo 2. Ainda, vale ressaltar que intervenções 

com dietas de baixo valor energético estão associadas ao 

reganho de peso ao longo do tempo (SVB, 2019). Posto isso, a 

maioria dos estudos intervencionais prospectivos incluídos 

nessa pesquisa não limitava a ingestão calórica em dietas 

vegetarianas, o que pode contribuir para a manutenção da 

perda de peso a longo prazo, sendo mais vantajoso que dietas 

restritivas.  
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Dieta vegetariana: função preventiva e de controle na 

diabetes mellitus tipo 2 

 

Diferentes autores abordaram os efeitos preventivos e de 

controle da dieta vegetariana no contexto da diabetes mellitus 

tipo 2. Os artigos que entraram nesse eixo foram B, D, H, I e J.  

O estudo de coorte prospectivo realizado por Chen et al. 

(2021) analisou mulheres e homens sem diagnóstico de doença 

cardiovascular e câncer para avaliar a adesão à dieta a base de 

vegetais durante 4 anos para que, assim, após esse período, 

fossem quantificados estatisticamente o aumento ou diminuição 

de riscos para o desenvolvimento de diabetes mellitus nos 4 

anos subsequentes. Foi demonstrado que aqueles com uma 

maior redução no índice geral de consumo de dieta a base de 

vegetais durante os primeiros anos tiveram um risco de 12 a 

23% maior nos anos subsequentes. Concomitante a isso, um 

aumento de pelo menos 10% nesse índice foi associado a um 

risco 7 a 9% menor para o desencadeamento da diabetes.  

Em contrapartida, Papier e colaboradores (2019) 

realizaram um estudo de coorte prospectivo com adultos 

britânicos (não diagnosticados com diabetes no recrutamento), 

de forma que associou o vegetarianismo com risco de 

hospitalização ou morte com diabetes, onde os grupos foram 

divididos em comedores de carne regular, comedores de baixos 

níveis de carne, comedores de peixe e vegetarianos. Com isso, 

foi observado que em comparações pareadas entre comedores 

de peixe e vegetarianos houve um risco de diabetes 

significativamente menor nos comedores de peixe em 

comparação com os vegetarianos. Levando em consideração 

que o peixe se enquadra como proteína animal, esse estudo 

tem um dos seus resultados contrários ao estudo de Chen et al. 
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(2021). Porém, a pesquisa ainda traz que em comparação com 

os comedores regulares de carne e os comedores de baixos 

níveis de carne, os comedores de peixe e vegetarianos eram 

menos propensos a desenvolver diabetes.  

Em outro estudo, Müller et al. (2021) trabalhou com 

homens e mulheres onívoras e comparou o consumo de uma 

dieta vegana isocalórica e uma dieta rica em carne durante 3 a 

4 semanas com a produção de ácido dietético (DAL), que gera 

grande influência no desenvolvimento de diversas doenças 

crônicas, inclusive diabetes mellitus tipo 2. A partir disso, foi 

demonstrado que naqueles indivíduos que seguiram a dieta 

vegana a carga de DAL foi menor, em comparação com aqueles 

que seguiram a dieta rica em proteína animal. 

Não obstante, Daneshzad e colaboradores (2019) 

obtiveram resultados semelhantes, mas com finalidades 

diferentes. Esse estudo trabalhou com mulheres diabéticas tipo 

2 e analisou a associação da adesão à dieta à base de vegetais 

com a produção de ácido dietético (DAL) e a qualidade do sono, 

ansiedade, depressão e estresse. Com isso, observou-se que 

aqueles que tiveram uma pontuação maior no consumo de uma 

dieta a base de vegetais tiveram menores níveis de DAL e 

também diminuíram o risco de sono insatisfatório, estresse, 

depressão e ansiedade, ao contrário daqueles com pontuações 

mais baixas que tiveram um nível de DAL mais elevado e 

aumentaram os riscos de sono insatisfatório, estresse, 

depressão e ansiedade. 

Em concordância a Daneshzad et al. (2019), Barnard et 

al. (2018) também analisou mulheres adultas com diagnóstico 

de DM2, mas, diferentemente do estudo anterior, associou o 

uso de um plano alimentar vegano apoiado por aulas 

educativas nessa temática com o controle glicêmico, peso, 
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concentrações de lipídios, pressão arterial e função renal. Foi 

demonstrado que o peso corporal, HbA1c e colesterol LDL 

melhoraram significativamente dentro de cada grupo. Assim, os 

achados de Barnard et al. corroboram com os estudos 

anteriormente discutidos nesse eixo. 

Ademais, é perceptível que a dieta vegetariana se 

apresenta como forma de prevenção e controle significativo da 

diabetes mellitus tipo 2, tendo como base que fornece 

quantidades menores de gorduras saturadas e colesterol, 

provenientes na maior parte da proteína animal; e níveis mais 

elevados de carboidratos complexos, fibras, magnésio, boro, 

folato, antioxidantes, como vitaminas C e E, carotenóides e 

fitoquímicos, que possuem papel importante tanto na 

neutralização dos estresses oxidativos presentes nos 

portadores de DM2, quanto na manutenção da homeostase 

fisiológica de indivíduos saudáveis  (SANTOS; BORTOLI; 

COZZOLINO, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Em suma, os achados encontrados na literatura científica 

apontam a dieta vegetariana como uma estratégia eficiente de 

prevenção e controle da diabetes mellitus tipo 2, por meio de 

suas implicações positivas no controle do peso, IMC, influência 

nos mecanismos de secreção de hormônios gastrointestinais 

incretinas, bem como sua alta quantidade de fibras e fatores 

antioxidantes. Nesse sentido, é importante frisar que os 

resultados obtidos nos estudos se pautaram no consumo de 

opções vegetarianas equilibradas, o que evidencia que não 

basta a dieta ser isenta de carne, a mesma deve ser adequada 

nutricionalmente. Por fim, esse tipo de dieta também é 
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apresentado pela literatura como uma alternativa para 

tratamento de outros tipos de DCNT, além da DM2, 

promovendo diversos benefícios e uma melhora geral na 

qualidade de vida. 
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RESUMO: No passar dos tempos um número cada vez maior 
de pessoas têm apresentado transtornos mentais, como a 
ansiedade e a depressão, junto de consequências em 
decorrência desses transtornos. É sabido a relação existente 
entre o intestino e o cérebro, e como a microbiota intestinal pode 
interferir na saúde mental, onde pesquisas têm avaliado o uso 
de probióticos na modulação do eixo intestino-cérebro, com 
propósito de promover a redução dos sintomas de ansiedade e 
depressão. Este estudo teve por objetivo avaliar os probióticos 
como promotores da modulação do eixo intestino-cérebro, na 
redução dos sintomas da ansiedade e depressão e como estas 
espécies promovem essa modulação. Trata-se de uma revisão 
sistematizada, de estudos publicados nos últimos cincos anos, 
no idioma inglês, obtidos a partir das bases de dados e portais 
de busca, que tiveram como critério de elegibilidade a inclusão 
apenas de ensaios clínicos randomizados, duplo ou triplo-cego. 
Na maioria dos estudos, os probióticos utilizados nas 
intervenções promoveram melhoras nos sintomas de ansiedade 
e depressão, e, devido a sua capacidade de recuperar a 
homeostase intestinal a partir da regulação de 
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neurotransmissores, levando à modulação do eixo-intestino 
cérebro. Os probióticos resultaram, em maioria, a uma melhora 
dos sintomas de ansiedade e depressão. 
Palavras-chave: Psicobióticos. Sistema nervoso entérico. 
Microbiota intestinal. Ansiedade. Depressão.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A ansiedade é considerada um dos principais transtornos 

da vida moderna, onde só no Brasil, este transtorno é 

representado pelo número equivalente 18,6 milhões de 

brasileiros ansiosos, ocupando no ranking mundial, a primeira 

colocação, recebendo assim o título de país mais ansioso no 

mundo (OMS, 2017). Já a depressão, é considerada como um 

transtorno mental comum e uma das principais causas de 

incapacidade no mundo qual constitui atualmente um problema 

de saúde pública, está associada ao aumento da morbidade e 

mortalidade, por aumentar o risco ou piorar o prognóstico de 

outras doenças crônicas, sendo a doença coronária e a 

diabetes mellitus de tipo 2 exemplos já bem estabelecidos 

(OMS, 2016).  

A ansiedade é um estado mental, biológico, normal, 

associado ao medo, frente a uma ameaça potencial, necessária 

para sobrevivência humana, uma vez que este estado promove 

uma resposta de ação como o foco, a vigilância, a fuga ou 

enfrentamento ao perigo eminente. A ansiedade patológica, 

transtorno ansioso, é o transtorno mental mais comum no 

mundo, e presente ainda no início da vida adulta, que envolvem 

disfunções responsáveis pela descarga excessiva ao 

sentimento de medo ou necessidade de evitar ao que tem como 
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perigo, ameaça que podem ter por influências fatores 

estressores oriundos de questões sociais, econômicos e 

ambientais, como posição social, taxa de desenvolvimento, 

pobreza, estilo de vida e outros, assim como genéticos ou 

comórbidos. (PENNIINX et al, 2021)  

O levantamento realizado pela Pesquisa Nacional de 

Saúde em 2019 apontou que 10,2% (16,3 milhões) de pessoas 

com mais de 18 anos sofrem de depressão, que em 

comparativo ao ano de 2013, o aumento foi de 34,2%, 

configurando um adicional de 5,1 milhões de casos em um 

período de seis anos (IBGE, 2020).  

Quadros como ansiedade e depressão apresentam 

relação direta com o estresse, que pode levar a alterações na 

função da barreira intestinal, de modo a permitir que diferentes 

moléculas entrem no sistema circulatório e em contato direto 

com células do sistema imune inato. O estresse pode produzir 

uma reação pró-inflamatória e produzir altos níveis de IL-1 e IL-

6 pró-inflamatórios (LATALOVA et al., 2017). Além de 

marcadores como imunoglobulinas, também é possível 

relacionar a depressão ao aumento de biomarcadores 

inflamatórios como IL-6, TNF-α e proteína C reativa (PETRA et 

al., 2015).  

O eixo intestino-cérebro refere-se à comunicação direta 

entre o cérebro e o intestino, no qual essa comunicação envolve 

dos seguintes sistemas, sistema nervoso central (SNC) que se 

comunica com o sistema nervoso entérico (SNE), via nervo 

vago, sistema imunológico por meio de citocinas e outras 

substâncias, além da sinalização celular via corrente 

sanguínea, sistema endócrino, sinalização enteroendócrina, 
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interconectando-se com o eixo hipófise-pituitária-adrenal (HPA) 

que é responsável pelo aumento da produção de cortisol em 

resposta ao estresse gerado (NICCOLAI et al. 2019). 

Componentes microbianos como o lipopolissacarídeo 

bacteriano (LPS), componente da membrana externa das 

bactérias Gram-negativas, mesmo em pequenas quantidades, 

pode causar sintomas de ansiedade e depressão agudas, 

déficit cognitivo e aumento da sensibilidade à dor visceral (XIAU 

et al. 2021). A inflamação induzida por LPS pode aumentar a 

atividade da indoleamina 2,3 dioxigenase (IDO), um tipo de 

enzima que desvia o triptofano decompondo através da via da 

quinurenina, que se correlaciona positivamente com os 

sintomas de depressão. A própria quinurenina pode também 

levar à ansiedade quando atua na periferia, mas em geral a 

quinurenina produzida pela microbiota intestinal ou vinda 

diretamente dos alimentos pode ser rapidamente absorvida e 

ter um papel de anti-ansiedade (BESTED, LOGAN, SEHUB, 

2013).  

O epitélio intestinal é uma barreira eficiente que impede 

a absorção de LPS. Entretanto, mudanças estruturais no 

epitélio intestinal em resposta às alterações dietéticas permitem 

que esta endotoxina entre na corrente sanguínea, resultando 

em um aumento dos sensíveis plasmáticos (MOHAMMAD, 

THIEMERMANN, 2021).  

Os probióticos são microrganismos vivos, Gram-

positivos, anaeróbicos ou aerotolerantes, não formadores de 

esporos, resistentes a baixo pH do lúmen gástrico e a ação da 

bile e das secreções pancreáticas e intestinais, capazes de 

produzir ácido láctico como o produto final da fermentação de 
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carboidratos, auxiliando no processo de homeostase do 

hospedeiro através da produção de metabólitos, que interagem 

diretamente com o hospedeiro e com a microbiota intestinal 

(BATISTA et al., 2020). Esses efeitos direcionados à microbiota 

contribuem para a capacidade dos probióticos de mediar os 

benefícios à saúde em estados de supercrescimento de 

patógenos (CUNNINGHAN et al., 2021). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo de revisão sistemática trata-se de um 

estudo secundário realizado a partir da busca de estudos 

primários, com enfoque na administração de probióticos na 

intervenção da ansiedade e depressão, com objetivo de, avaliar 

as espécies bacterianas comumente presentes em formulações 

probióticas como agentes de modulação do eixo intestino-

cérebro e redução dos sintomas da ansiedade e depressão. E 

investigar os mecanismos do efeito modulador do eixo e 

redução dos sintomas destas espécies. 

A primeira etapa da revisão sistemática foi realizada a 

partir de buscas nas bases de dados: MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online), portal de 

busca PUBMED, Science Direct, e em quatro sites de registros 

online de ensaios clínicos randomizados: Cochrane Central 

Register of Controlled Trials (CENTRAL) 

(https://www.cochrane.org), National Institutes of Health 

(https://www.clinicaltrials.gov), IRCT - Iranian Registry of 

Clinical Trials (https://www.irct.ir) e ISRCTN – Internacional 
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Standart Randomised Controlled Trial Number 

(https://www.isrctn.com). 

Foram revisados apenas artigos com o idioma em inglês, 

publicados no período de Janeiro de 2016 à Outubro de 2021. 

A pesquisa foi realizada utilizando a partir de descritores do 

DeCS/MeSH(Descritores em Ciências da Saúde/Medical 

Subject Headings) em inglês: "probiotic and anxiety", "probiotic 

and depression", "probiotic, anxiety and depression", "probiotic 

and anxiety disorder", "probiotics and depressive disorder", 

"probiotic and anxiety-depressive disorder".  

A revisão sistemática incluiu apenas ensaios clínicos 

randomizados, duplo ou triplo-cego, que tiveram como um de 

seus objetivos, avaliar o efeito do uso de probióticos no controle 

de sintomas de ansiedade e depressão, comparados ao grupo 

controle (placebo), sem limitação de dosagens, espécies únicas 

ou de múltiplas espécies, desde que apresentassem métodos 

semelhantes e uma escala de avaliação científica para 

depressão e ansiedade. Foram excluídos todos os estudos de 

revisão e originais que não apresentavam nenhum grupo 

controle, que não relatou escores pós-intervenção em 

ansiedade e/ou depressão, que tinham como participantes, 

crianças, gestantes e puérperas, e estudos em que o probiótico, 

dosagem ou tempo não era especificado. Excluindo também os 

estudos originais, sendo eles estudos pilotos, pré-print e os que 

tiveram apenas a publicação de manuscrito. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da busca padronizada foi encontrado 337 artigos, 

dentre estes, 124 artigos eram duplicados. Dos 213 artigos, 

avaliando minuciosamente os títulos e os resumos, foram 

selecionados 42 artigos para leitura completa. Após leitura 

detalhada, 32 artigos foram excluídos, por não corresponderem 

a todos os critérios necessários para inclusão. Sendo assim, 

apenas 10 artigos foram incluídos na revisão sistemática. 

Os estudos selecionados para a revisão sistemática 

apresentaram intervenção de probióticos e placebos, que 

apesar do objetivo proposto a cada um dos estudos por seus 

pesquisadores, destinados a avaliação específica de um 

transtorno, com o uso de testes psicométricos, foi possível 

identificar as diferenças na escala inicial e final dos transtornos 

tanto de ansiedade quanto depressão. 

Romijn et al. (2017) ao investigar se os probióticos 

melhoram o humor, o estresse e a ansiedade em uma amostra 

selecionada, através de administração de Lactobacillus 

helveticus e Bifidobacterium longum em dosagem ⩾3 × 10⁹ 

UFC, por 8 semanas, aplicando testes psicométricos, DASS-42, 

MADRS e QIDS-SR16. Notou-se que não houve diferença 

significativa entre os grupos probióticos e placebos nos 

resultados psicológicos. Segundo os autores, estes resultados 

não foi surpreendente, uma vez que tem variáveis como a 

duração do período de intervenção, pois acredita-se que talvez 

seja necessário mais de 8 semanas para promover mudanças, 

tamanho da amostra, tipo de teste utilizado, uma vez que 

acredita-se em uma potência insuficiente, uma vez que o perfil 

são de participantes onde apresentam baixo humor contínuo e 
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duradouro há mais de 2 anos. A falta de efeito observado nos 

sintomas de humor pode ser devido à gravidade, cronicidade ou 

resistência ao tratamento da amostra; recrutando uma amostra 

ingênua de antidepressivos experimentados em sintomas leves 

e agudos de mau humor podem produzir um resultado diferente. 

Já De Lorenzo et al. (2017) ao investigar se a ingestão 

crônica de probióticos poderia modular o estado psicológico, o 

comportamento alimentar e a composição corporal de uma 

amostra composta por 48 mulheres, com Índice de Massa 

Corporal (IMC) maior que 19, sendo elas obesas com peso 

normal e pré-obesas em comparação com mulheres magras 

com peso normal, com intervenção de múltiplas espécies 

probióticas, como, Streptococcus thermophilus, Bifdobacterium 

animalis subsp. lactis, Streptococcus thermophiles, 

Bifdobacterium bifdum, Lactobacillus delbrueckii spp. 

bulgaricus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, em 

dosagem 1,5 x 1010 UFC, por 3 semanas, se mostraram 

eficazes na redução dos sintomas de ansiedade e compulsão 

alimentar quando avaliados pelo teste psicométrico SCL90R, 

comparando ao grupo placebo. Neste estudo a administração 

oral de probióticos foi capaz de prevenir o tipo de ansiedade e 

associado à inflamação intestinal, melhorando o estado 

psicológico, melhorando a percepção de imagem corporal. 

Kazemi, et al. (2019) ao analisar a pontuação BDI 

demonstrou significância alteração desse resultado entre os 

grupos (p ¼ 0,04). No análise de pares, a pontuação média do 

BDI diminuiu significativamente no grupo probiótico em 

comparação com o placebo (p ¼ 0,008) durante 8 semanas. A 
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diminuição na pontuação média do BDI induzida pelo prebiótico 

foi não significativo em comparação com o placebo (p ¼ 0,39) 

ou o probiótico grupos (p = 0,26). Na análise de PP da 

proporção de quinurenina / triptofano sérico, não mudança 

significativa foi observada entre os grupos (p ¼ 0,124). No 

entanto, tornou-se significativo após o ajuste para isoleucina 

sérica(p ¼ 0,048) Na análise de pares dos grupos, uma 

significativa diminuição da proporção de quinurenina / triptofano 

foi observada apenas no grupo probiótico em comparação com 

o grupo placebo (p ¼ 0,036). Além disso, embora a mudança 

no triptofano / BCAAs séricos de proporção não foi significativa 

entre os grupos (p ¼ 0,065), a mudança no triptofano / 

isoleucina foi significativa entre eles (p ¼ 0,026 Na análise de 

pares dos grupos, uma significativo diminuição na razão 

triptofano / BCAAs foi observada apenas no período pré-grupo 

biótico em comparação com o grupo placebo (p ¼ 0,031). Que 

por tanto ao comparar o efeito da administração de 

Lactobacillus helveticus e Bifidobacterium longum, em dosagem 

de 10 × 10⁹ UFC, e prebiótico galacto-oligossacarídeos em 

pacientes com transtorno depressivo maior , por 8 semanas, a 

partir da escala psicométrica de BDI, pode observar uma 

redução significativa quando comparado ao grupo placebo, uma 

vez que vários fatores apresentam respostas significativas. 

Haghighat, Rajabi e Mohammadshahi (2019) ao 

investigar os efeitos da administração de Lactobacillus 

acidophilus T16, Bifidobacterium bifidum BIA-6, Bifidobacterium 

lactis BIA-7 e Bifidobacterium longum BIA-8, em dosagem 2,7 x 

107 UFC, sobre os sintomas de depressão e ansiedade e o nível 

sérico do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), por 12 
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semanas, em pacientes terminais recebendo o tratamento 

hemodialítico três vezes por semana. Foi observada redução 

significativa dos sintomas por meio da escala psicométrica 

HADS-ANX/ HADS-DEP, mas inferior ao simbiótico 

administrado, da mesma formulação probiótica, somados aos 

prebióticos, fruto-oligossacarídeos(FOS), galacto-

oligossacarídeos (GOS) e inulina. 

Pela primeira vez um estudo foi realizado com grupo de 

pacientes terminais em hemodiálise, o sucesso do efeito 

resposta do simbiótico comparado ao probiótico, está 

relacionado à recuperação da barreira epitelial em pacientes 

hemodialíticos, cuja condição de permeabilidade é causada 

pelo influxo de uréia no lúmem intestinal. 

Chahwan (2019) ao avaliar o efeito no consumo de 

suplementos probióticos (Winclove's Ecologic® Barrier) 

compostos por Bifidobacterium bifidum W23, Bifidobacterium 

lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, L. acidophilus W37, 

Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56, 

Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19, 

Lactococcus lactis W58, por 8 semanas, nos sintomas 

depressivos, onde a dosagens de espécies Bifidobacterium e  

Lactobacillus eram de 2,5 × 10⁹ UFC, enquanto os Lactococcus 

era 1 × 1010  UFC, ingeridos por  indivíduos com sintomas de 

depressão de grau leve a grave, ao aplicar os testes BAI, BDI-

II, DASS-21. A mistura de probióticos trabalhadas no estudo 

mostra-se benéfica à melhora dos sintomas depressivos, 

mediante a uma rotina, partindo de uma preparação diária, 

alinhado ao consumo do probiótico conciliados de atividades 

planejadas, sendo ela alimentação, exercício físico, sono e 
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outros, onde todos os participantes do ensaio clínico 

demonstraram melhora nos sintomas, enquanto os 

participantes do grupo probiótico demonstraram uma redução 

significativamente maior na reatividade cognitiva em 

comparação com o grupo de placebo, particularmente no grupo 

leve /subgrupo moderado. Os probióticos não alteraram 

significativamente a microbiota de indivíduos deprimidos, no 

entanto, uma correlação significativa foi encontrada entre 

Ruminococcus gnavus e uma métrica de depressão. 

Saccarello, et al. (2020) ao avaliar os efeitos da 

combinação de S-adenosilmetionina e Lactobacillus plantarum, 

em dosagem 1 × 10⁹ UFC, por 6 semanas para a sintomatologia 

geral da depressão, em indivíduos de grau leve a moderada, ao 

aplicar o teste Z-SDS em meio a intervenção, com uma redução 

significativa dos sintomas. A combinação de S-

adenosilmetionina e Lactobacillus plantarum parece ter efeitos 

independentes da gravidade dos sintomas, que apesar das 

limitações do tempo de intervenção e números de indivíduos, a 

pesquisa tem validade mediante seu resultado positivo e por ser 

o único até o momento a investigar o efeito do fármaco junto ao 

probiótico. A suplementação de SAMe e L. plantarum HEAL9 

em adultos com sintomas leves a moderados de depressão 

resultou em efeitos rápidos e clinicamente relevantes após 2 

semanas. A combinação foi segura e melhorou 

significativamente os sintomas de depressão, ansiedade e 

componentes cognitivos e somáticos. O efeito deste novo 

produto é independente da gravidade dos sintomas, ao 

contrário dos antidepressivos tradicionais disponíveis no 
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mercado, que apresentam benefícios mínimos para sintomas 

subliminares ou leves a moderados. 

Patterson (2020) ao investigar se o Lactobacillus 

paracasei Lpc-37®, poderia modular o estresse, o humor e 

bem-estar, em uma amostra de voluntários saudáveis, que 

responderam os testes psicométricos BAI, DASS-42, STAI e 

VAS, condicionando a participarem do estudo, fazendo a 

ingestão do probióticos em dosagem 1,75× 1010 UFC por 5  

semanas, chegou ao resultado que a intervenção probiótica  

apresentou efeitos significativos na redução dos sintomas. 

Apesar do resultado alcançado ter sido positivo, considera a 

limitação do desconhecimento do mecanismo, de como ocorre 

essa redução um problema para que os resultados possam ser 

ainda mais efetivo, que portanto, acaba por sugerir que estudos 

futuros investiguem como se acontece o mecanismo do 

probiótico.  

Heidarzadeh-Rad et al. (2020) ao investigar o 

mecanismo de ação do psicobiótico Lactobacillus helveticus e 

Bifidobacterium longum, em dosagem de 10 × 10⁹ UFC, e 

prebiótico em pacientes com transtorno depressivo maior 

(TDM), por 8 semanas, a partir da escala psicométrica de BDI-

II, observou uma redução significativa quando comparado ao 

grupo placebo. Os produtos de fermentação probiótica 

interagem com os neurônios entéricos e regulando a 

excitabilidade do SNE, por isso apresenta seus efeitos no SNC 

por meio da comunicação vagal. Em razão a isso a avaliação 

do fator neutrófico do cérebro (FNDC), atravessa a barreira 

hematoencefálica, os níveis periféricos do FNDC no sangue 
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refletem os níveis de FNDC no tecido cerebral e são 

positivamente correlacionado com FNDC no SNC. 

Gualtieri, et al. (2020) ao examinar o efeito combinado do 

polimorfismo IL-1 β e da administração de probióticos em 

fenótipos de transtorno de humor na população italiana através 

de múltiplas espécies como Bifidobacterium animalis subsp. 

lactis, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophiles, 

Lactobacillus bulgaricus, Lactococcus lactis subsp. lactis, 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus reuteri, em dosagem de 1.5 x 1010 UFC por 12 

semanas em uma amostra de voluntários saudáveis, que 

responderam os testes psicométricos HAM-A e SCL90R, 

comparando a os valores iniciais sem a intervenção de 

probióticos e placebos, pode ser observado uma redução 

significativa do transtorno de ansiedade. Apesar dos inúmeros 

estudos, o mecanismo que liga inflamação sistêmica e 

distúrbios neurológicos ainda é mal compreendido, e hoje em 

dia, há uma lacuna na literatura sobre o papel da IL-1β na 

ansiedade humana, mas que apesar das limitações 

relacionadas à falta da medição do nível de IL-1β no sangue 

neste estudo clínico, os resultados sugerem que o consumo de 

probióticos atenua sintomas de ansiedade, especialmente em 

adultos saudáveis com o alelo A menor de rs16944 como fator 

de risco. Isso porque o IL-1 β tem efeitos no SNC, onde o pró-

inflamatório a citocina, liberada pelos neurônios e células da 

glia, atuando de forma autônoma modacrina e / ou parácrina, 

participa do início e progressão de diferentes doenças neuro-

degenerativas e AVC. Além disso, a expressão de citocinas pró-

inflamatórias concentração e níveis circulantes, como interferon 
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gama (INF γ), TNF α, IL-6 e IL-1 β, estão associados ao 

transtorno de humor e seus sintomas. 

Eskandarzadeh, et al. (2021) em pesquisa para 

determinar os efeitos dos probióticos como terapia adjuvante na 

gravidade da ansiedade e na qualidade de vida em pacientes 

com transtorno ansioso generalizado (TAG), através dos 

microrganismos Bifidobacterium longom, Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium lactis e Lactobacillus acidophilus, 

administrados por 8 semanas, em dosagem de 18 x 10⁹ UFC. 

Ao refazerem os testes psicométricos HAM-A, BAI e STAI, 

constatou-se a redução dos sintomas, porém insuficientes 

quanto comparados na efetividade de qualidade de vida. Os 

autores apontam que uma intervenção por período mais longo 

é necessária para observar os efeitos prováveis de probióticos 

na qualidade de vida, uma vez que eles podem aumentar a 

diversidade e composição do microbioma intestinal e melhorar 

a saúde do hospedeiro. 

Em análise aos resultados dos estudos selecionados, 

observa-se que todos apresentam melhoras nos sintomas dos 

transtornos investigados, sendo eles melhoras expressivas ou 

não, com a exceção do estudo de Romijn (2017), que não 

apresentou diferença significativa nos resultados psicológicos, 

entre os grupos que fizeram uso de probióticos e placebos. 

Avaliando a possível explicação para o resultado de 

Romijin (2017) não ter apresentado diferença significativa, uma 

vez comparando seu estudo com de Kazemi, et al. (2019) e 

Heidarzadeh-Rad, et al. (2020), que fizeram uso de uma mesma 

espécie probiótica, a resposta presumível é que o estudo de 
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Romijin (2017) tenha administrado dosagem inferior, assim 

como a diferença de instrumento psicométrico utilizado. 

A diversidade de espécies probióticas, dosagem, 

duração de intervenção e características da amostra 

evidenciam benefício ao efeito de probióticos, mas deparam-se 

com limitações importantes para alcance de um consenso 

quanto os efeitos expressivos, já que os estudos apresentam 

variações de melhora dos sintomas, onde alguns apontam um 

grau expressivo de melhoras, outros apresentam melhora 

enquanto um único estudo não apresenta diferença. 

Os probióticos possuem atributos funcionais importantes 

que podem atender à maioria das necessidades nutricionais 

básicas e de suplementação clínica. Esses microrganismos têm 

mostrado respostas positivas ao tratamento clínico contra 

várias doenças e distúrbios, como diarreia associada ao 

rotavírus, síndrome do intestino irritável (SII) e alergias 

alimentares, assim como também contribuído na prevenção e 

tratamento de diabetes, obesidade, câncer e doenças 

relacionadas a microrganismos patogênicos (BARBUTI et al., 

2020). 

Quanto à administração de probióticos como intervenção 

aos sintomas de ansiedade e depressão, e um resultado 

consistente analisando os estudos selecionados para esta 

revisão, tal resposta dar-se aos efeitos proporcionados por 

estes microrganismos. Os probióticos podem mediar benefícios 

à saúde, diminuindo a condição de neuroinflamação ocorrida, 

em geral, pela permeabilidade intestinal, precedente de uma 

translocação bacteriana e do aumento de LPS, que é um 
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importante regulador neuronal (LIANG, WU, JIN, 2018; LIU, 

ZHU, 2018). 

Os gêneros de microrganismos mais presentes na 

formulação probiótica dos estudos selecionados são os 

Lactobacillus e Bifidobacterium, que são característicos por seu 

potencial de produção de metabólitos, como GABA (ácido γ-

aminobutírico), a redução dos sintomas de ansiedade e 

depressão, assim como os estudos de Wu, et al. (2017), Song, 

Yu (2019) e Laureano-Melo, et al. (2019).   

 

CONCLUSÃO 

 

As espécies probióticas resultaram, em maioria, numa 

melhora dos sintomas de ansiedade e depressão. Entretanto o 

presente estudo conta com limitações de pesquisa mediante a 

variedade de instrumentos psicométricos, falta de controle 

dietéticos e ambientais, falta de estudos que avaliem o 

mecanismo de ação em que cada cepa atua diretamente aos 

transtornos de ansiedade e depressão.  

Muitos estudos voltados ao eixo intestino-cérebro e a 

correlação de transtornos depressivos e ansiosos vem sendo 

realizados, entretanto mais estudos experimentais 

randomizados, duplos-cegos ou triplos-cegos, de intervenção e 

controle são necessários para que seja possível ter respostas 

mais eficazes dos probióticos com relação ao alívio dos 

transtornos, porém, para estudos futuros são necessários 

também uma melhor definição de instrumentos psicométricos e 

controle de condições ambientais e dietéticas. 
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RESUMO: O Aleitamento Materno deve ser exclusivo durante 
os seis primeiros meses de vida da criança, e mantido de forma 
complementada até os dois anos ou mais. A Alimentação 
Complementar deve ser introduzida a partir dos seis meses de 
vida por meio de alimentos variados, que forneçam os 
nutrientes necessários para suprir as necessidades nutricionais 
da criança. Alguns fatores como a condição econômica e 
sociocultural da família, bem como as características maternas 
podem influenciar na oferta de alimentos para a 
criança.Objetivou-se com a presente pesquisa avaliar como as 
características maternas e o contexto sociocultural influenciam 
o período de aleitamento materno exclusivo e o período de 
introdução da alimentação complementar de crianças menores 
de dois anos do município de Serra Branca-PB. Trata-se de 
uma pesquisa de campo descritiva transversal, realizada com 
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mães de crianças que estivessem em fase de alimentação 
complementar, da zona urbana do município de Serra Branca, 
constituindo uma amostra de 94 mães. Por meio de 
questionário adaptado, foram abordadas questões sobre 
aleitamento materno, os alimentos da alimentação 
complementar, época de introdução dos mesmos, consistência, 
características maternas e aspectos econômicos e 
socioculturais da família. Através dos resultados deste estudo 
permitiu-se identificar a duração do Aleitamento Materno, o 
período de introdução da Alimentação Complementar e quais 
alimentos faziam parte desta fase da vida.  
Palavras-chave:Aleitamento materno. Alimentação 

complementar. Alimentação infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é um alimento fundamental para a saúde 

das crianças nos primeiros seis primeiros meses de vida, sendo 

esse um alimento completo, adaptado ao metabolismo da 

criança e que atua como fator de proteção contra infecções, 

além de possibilitar menores chances de desenvolver 

hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes, sendo 

também importante para a criação de vínculos entre mãe e filho 

(PEREIRA et al., 2019). O Guia Alimentar para crianças 

menores de 2 anos do Ministério da Saúde (MS) recomenda a 

alimentação do lactente com leite materno, de forma exclusiva, 

nos primeiros seis meses de vida, e preconiza que a introdução 

de outros alimentos sólidos tenha início somente após os seis 

meses de vida, idade em que a criança já está fisiologicamente 

preparada para tal. 
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Alimentação Complementar (AC) é aquela em que 

alimentos ou líquidos são ofertados à criança, como 

complemento ao leite materno, após o período de aleitamento 

materno exclusivo (MAHAN; RAYMOND, 2018; MS, 2021). A 

introdução dos alimentos a partir dos seis meses é necessária 

pois, nessa fase, o leite materno sozinho não supre todas as 

demandas nutricionais da criança. Dessa forma, a alimentação 

complementar torna-se essencial para o fornecimento de 

energia e micronutrientes como ferro, zinco, fósforo, magnésio, 

cálcio e vitamina B6 (LOPES et al., 2018).  

A introdução inadequada de alimentos à dieta do lactente 

pode resultar em consequências danosas para a saúde, 

principalmente quando a oferta é realizada antes do completo 

desenvolvimento fisiológico (DALLAZEN et al., 2018). Já em 

relação aos aspectos nutricionais, a introdução precoce é 

desfavorável por aumentar o risco de contaminação e reações 

alérgicas, interferindo na absorção de nutrientes importantes do 

leite materno o que implica em um risco maior de desmame 

precoce (LOPES et al., 2018). 

Em contrapartida, a introdução tardia de alimentos é 

desvantajosa, na medida em que a partir do sexto mês o leite 

materno não mais atende às necessidades energéticas da 

criança de forma completa, levando à desaceleração do 

crescimento e aumentando o risco de deficiência de nutrientes 

(BENVINDO et al., 2019). 
 Fatores socioeconômicos como idade materna (mães 

jovens), baixa escolaridade, ocupação no lar, baixa renda e 

ausência de companheiro têm se relacionado à introdução 

precoce da alimentação complementar, o que pode ocasionar 
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em uma nutrição inadequada, maior suscetibilidade à infecções 

e alergias, gerando mais gastos financeiros para a família 

(MOREIRA et al., 2021). 

Segundo Machado e colaboradores (2020) apesar de 

todos os benefícios do leite materno, apenas 38% das crianças 

na América são exclusivamente amamentadas. No Brasil, a 

taxa de aleitamento materno exclusivo (AME) em <6 meses 

vem crescendo ao longo dos anos em virtude das políticas 

públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno (AM), contudo esse crescimento tem mantido um nível 

de estabilidade. 

Sabe-se que algumas crianças recebem líquidos como 

chás, sucos e outros leites já no primeiro mês de vida, além de 

consumirem comida salgada como bolachas e salgadinhos 

entre três os seis meses de idade (SANTOS; SCHMIDT; DEON, 

2017). Existem alguns fatores que contribuem para essa 

introdução de alimentos sólidos e líquidos antes do sexto mês 

de vida, destacando-se entre eles, fatores como o nível 

socioeconômico e escolaridade materna, renda familiar, idade 

materna, paridade, peso para a idade e IMC para idade 

(GIESTA et al., 2019). 

Diante do exposto surgiu o questionamento sobre como 

as características maternas influenciam na alimentação 

complementar, assim como, qual a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo no município de Serra Branca-PB. Dessa 

forma, o presente objetivou-se em avaliar como as 

características maternas e o contexto sociocultural influenciam 

o período de aleitamento materno exclusivo e o período de 
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introdução da alimentação complementar de crianças menores 

de dois anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A amostra do estudo foi constituída por 94 mães de 

lactentes na fase da alimentação complementar, entre os 6 

meses a 1 ano e 11 meses de vida, residentes na zona urbana 

do município de Serra Branca, Paraíba. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Hospital Universitário Alcides Carneiro 

(CEP/HUAC), CAAE n.º 131924.19.0.0000.5183, de acordo 

com as normas contidas na Resolução 466 de 12 de dezembro 

de 2012.  

Constituiu-se de uma pesquisa de campo descritiva 

transversal que envolveu uma investigação do objeto de 

pesquisa, a partir do provimento de informações verídicas, as 

quais permitem que ao final seja possível obter conclusões fiéis, 

além da possibilidade de formulação de novas hipóteses que 

poderão ser analisadas por novos estudos (RAIMUNDO et al., 

2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil das mães 

O presente estudo foi constituído de uma amostra de 94 

mães de lactentes, residentes na zona urbana do município de 

Serra Branca, o qual objetivou avaliar como as características 

maternas e o contexto sociocultural influenciam o período de 
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aleitamento materno exclusivo e o período de introdução da 

alimentação complementar das mesmas.  

Pôde-se analisar através dos dados obtidos na pesquisa 

que a maioria das mães (54,3%), possuía idade entre 16 e 25 

anos, caracterizando um grupo de mulheres adolescentes e 

adultas jovens. O menor percentual foi das mães com idade 

igual ou maior que 36 anos (10,6%). Dado similar foi encontrado 

no estudo de Nogueira (2021) realizado com 139 adolescentes 

que entraram em trabalho de parto na faixa etária de 15 a 19 

anos, especificamente, no ano de 2019, apresentaram 37% de 

adolescentes que tiveram bebê com a idade inferior a 19 anos, 

no entanto, a pesquisa não evidência o percentual acima de 19 

anos de idade  

Quanto à escolaridade, das 94 mães, todas sabiam ler e 

escrever. Cerca de 47,8% possuíam no mínimo o ensino médio 

completo. Tal achado mostrou-se superior que diz respeito ao 

grau de escolaridade em 90 gestantes entrevistadas no 

ambulatório do município de Vitória de Santo Antão-PE, 

apresentou 38,1% possuir 2° grau (35,9%) ou ensino superior 

(2,2%). No entanto ,61,9% não possuía ensino médio completo 

(OLIVEIRA, 2019). 

Um importante percentual de mães (78,7%) afirmou não 

trabalhar fora do lar, apresentando assim, um maior tempo 

direcionado aos cuidados com o filho e a casa. Estes resultados 

são corroborados pelo estudo de Andrade (2017), realizado 

uma amostra com 48 mães adolescentes entre 15 a 19 anos de 

idade na cidade de Bertioga-SP, onde 75 % das mães relataram 

trabalharem e dedicar todo o seu tempo integral a seus filhos. 
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No que se refere à relação conjugal, 84% destas mães 

residiam com o companheiro. Resultado semelhante foi 

encontrado no estudo de Valoni(2020) com 48 mães 

acompanhadas pelo ambulatório do município de Maringá- PR, 

onde 75% relataram viver com companheiro. Já em relação ao 

número de residentes no domicílio, 67% residiam com até 4 

pessoas, o que condiz com o censo demográfico de 2010, onde 

cada lar brasileiro possui em média 3,3 residentes (IBGE, 

2010). O percentual da renda das famílias foi semelhante entre 

aquelas que viviam com menos de um salário mínimo (47,9%) 

e aos que viviam com um ou dois salários mínimos (45,7%). 

 

Práticas alimentares: Aleitamento materno 

 

É considerado Aleitamento Materno Exclusivo (AME) 

quando a criança recebe somente leite materno (diretamente da 

mama ou que tenha sido ordenhado), ou leite humano de outra 

fonte sem serem permitidos outros tipos de líquidos ou sólidos 

na alimentação. E Aleitamento Materno (AM) quando a criança 

recebe leite materno, podendo receber ou não outros alimentos 

(SIQUEIRA et al.,2021).  

Referente às práticas de amamentação entre as 

participantes do estudo, foram coletados dados preocupantes. 

Apenas 19,1% das mães amamentaram de forma exclusiva 

seus filhos até a idade recomendada, apresentando seu maior 

percentual de durabilidade do AME as que amamentaram de 

três a quatro meses (35,1%). Destacando ainda que para 22,3% 

o AME durou menos de um mês de vida.  
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Essa baixa duração do AME para a idade recomendada 

(6 meses) também foi encontrada em estudo semelhante ao 

tempo de amamentação, realizado no município da região norte 

do Paraná, onde foi elaborada a pesquisa com 300 puérperas 

e respectivos filhos. A partir dessa coleta de dados, constatou-

se que 67 crianças (22,3%) mamaram ou mamam durante o 

período de seis meses (BAUER et al., 2019). Desse modo, ao 

analisar as duas pesquisas sobre a quantidade de bebês que 

tiveram a AME durante os 6 meses de vida, é possível verificar 

no estudo que o valor de 19,1% é próximo aos dados coletados 

na região norte do Paraná. 

Diversas causas podem levar ao desmame precoce. 

Uma pesquisa realizada em Vitória-ES, com 39 mães, 

evidenciou em categorias os motivos que levam ao desmame 

precoce onde cerca de 5,1% das mães abandonaram o 

aleitamento devido à falta de conhecimento, 12,8% devido a 

idade materna, 15,7% devido a escolaridade materna/paterna e 

17,9% devido a traumas e lesões mamilares (ALVARENGA et 

al.,2017). 

O encurtado tempo na duração do AM são corroborados 

pelas estatísticas apontadas pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) o qual destaca que somente 40% das 

crianças no mundo tiveram aleitamento materno exclusivo nos 

anos iniciais da vida, isto é, apenas quatro em cada dez bebês. 

No Brasil, mais especificamente, no ano de 2017, o índice 

previsto foi de 38,6%. Assim, as crianças que nascem na zona 

rural têm maior probabilidade de receber o aleitamento materno 

exclusivo do que as crianças nascidas na zona urbana 

(UNICEF, 2019). No presente estudo, realizado na zona 
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urbana, esse percentual próximo a 40% foi observado quanto 

ao recebimento de aleitamento materno exclusivo (35,1%), 

porém de forma exclusiva apenas por três a quatro meses, bem 

inferior à estatística brasileira. 

Na contemporaneidade, até então, enfrenta-se muitos 

contratempos na questão de amamentação e estas dificuldades 

devem ser superadas para se conseguir atingir os objetivos 

preconizados pela OMS acerca do crescimento e 

desenvolvimento saudável da criança (CORTELO et al., 2018). 

Nossos dados evidenciaram que 18,1% das crianças não 

fizeram uso de mamadeira e um total de 82% iniciaram o uso 

até 1 ano de vida, destacando o período de introdução em dias 

e de 3 a 5 meses, com 24,5% e 29,8% respectivamente. O uso 

de bicos, incluindo mamadeira e chupetas é um fator que leva 

ao desmame precoce, tendo em vista fatores como confusão de 

bico ou a facilidade para sucção que estes promovem é um fator 

que interfere na duração do aleitamento materno exclusivo 

(MORAESet al., 2021).  

Além do uso da mamadeira, a maioria dos lactentes 

receberam algum tipo de alimento, destacando, o consumo de 

água, chá e outro tipo de leite nos primeiros meses. A 

introdução de outros líquidos, além do leite materno entra como 

explicação das mães na justificativa de que o leite materno é 

insuficiente para a nutrição do lactente, por ser fraco 

(ALVARENGA et al., 2017). 

Não é recomendado que antes dos seis meses de vida a 

criança faça a ingestão de outros tipos de leite que não seja o 

leite materno (MAHAN ; RAYMOND, 2018; MS, 2021). Contudo, 

67% das mães afirmaram ter oferecido a seus filhos outro tipo 
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de leite antes dos seis meses, como leite em pó (54,3%), leite 

de cabra (8,5%) e leite de vaca (6,4%). O alto percentual de 

lactentes que receberam outro tipo de leite antes dos 6 meses 

da presente pesquisa é corroborado porGuimarães(2018), com 

amostra de 110 crianças entre 0 a 6 meses em que dentre os 

79,1% lactentes que recebiam leite materno, 62,7% também 

tomavam outro tipo de leite sendo a maior parte fórmula infantil 

e quase metade beberam outro tipo de líquido sem ser o leite, 

com maior prevalência no consumo de água. No total 71,8% 

dos bebês estavam recebendo outro tipo de alimento junto com 

o leite. 

 

Práticas alimentares: Alimentação complementar 

A oferta de alimentação complementar deve ocorrer a 

partir dos seis meses de vida, visto que, não é recomendado 

introduzir nenhum tipo de alimentoantes dessa idade (MS, 

2019). No entanto, algumas preparações acabam sendo 

utilizadas nas crianças em idades precoces. Assim, podemos 

observar a ingestão de água ou de chá antes dos seis meses 

de vida. No presente estudo o consumo de água e chá mostrou-

se bastante elevado (72,3%), onde o menor percentual de 

introdução precoce no consumo de líquidos foi em “dias” 

(12,8%) e o maior, de “3 a 5 meses” (43,5%). Apenas 27,7% 

das crianças não consumiram água ou chá antes dos seis 

meses. Sobre o consumo de leite com farináceos (mingau), 

62,8% das crianças não tomaram antes dos seis meses, porém 

25,5% receberam entre “3 a 5” meses. 

Em relação ao consumo de suco de frutas obtiveram-se 

dados satisfatórios para as crianças de “1 a 2 meses”, onde 
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apenas uma criança consumiu suco (1,1%), e 56,4% não 

tomaram suco até os cinco meses. Porém, 42,6% das crianças 

em idade de “3 a 5 meses” consumiram suco de fruta. Já o 

consumo de frutas in natura foi maior em crianças de “3 a 5 

meses” (39,4%), sendo relatado apenas um caso em idade 

anterior (1,1%). A refeição principal foi ofertada apenas a 

crianças de “3 a 5 meses” (23,4%).Esses dados são 

semelhantes aos encontrados por Gnoatto e Baratto(2018) 

onde 56% crianças que receberam chá com açúcar antes dos 

6 meses ultrapassando o percentual de bebês com AME (44%). 

Ademais, foi verificado que 52% desse grupo recebeu suco da 

fruta natural com adição de açúcar, e 14% suco industrializado. 

Outros alimentos introduzidos de forma precoce foram: 

legumes/verduras (11,7%), arroz (7,4%), macarrão (6,4%), pão 

(7,4%), bolachas (8,5%), iogurte (14,9%) e açúcar (21,3%). 

Dentre estes citados, destaca-se o iogurte e o açúcar, sendo 

este último introduzido para algumas crianças antes de 

completar um mês de vida (dias). Ainda sobre esses dois 

alimentos, 91 crianças (96,8%) ingeriram iogurte industrializado 

e 67 (71,3%) consumiram açúcar em algum momento antes de 

completarem os dois anos de idade. Ademais, observou-se que 

enquanto 29 crianças (30,9%) receberam tubérculos dos 6 aos 

12 meses, 33 (35,1%) receberam biscoito recheado 50 (53,2%) 

receberam salgadinhos, na mesma idade (dos 6 aos 12 meses). 

O que demonstra que embora as mães introduzirem alimentos 

saudáveis na época correta, elas também introduziram 

alimentos não recomendados para a faixa etária das crianças. 

O Ministério da Saúde (2019) e a Sociedade Brasileira 

de Pediatria (2018) não recomendam a ingestão de açúcar 
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antes dos 2 anos de vida, pois o consumo precoce tende a 

aumentar em curto prazo o ganho de peso do bebê, 

consequentemente, essa criança estará propensa a 

desenvolver uma obesidade infantil que pode estender para a 

vida adulta, além de doenças crônicas devido ao histórico 

durante a fase infantil. Ademais, a criança tem uma resistência 

mínima a bactérias que podem ser provocadas com a ingestão 

de alimentos adocicados, gerando danos à placa dentária, 

sendo o açúcar muito presente em alimentos industrializados e 

ultraprocessados, sendo um dos principais motivos para não se 

ofertar tais alimentos no cotidiano da criança. Além disso, estes 

alimentos possuem um conjunto de inúmeras substâncias e 

aditivos que são ofensivos à saúde da criança, tendo em vista 

que eles podem desencadear renúncias a alimentos in natura 

que são extremamente necessários para o desenvolvimento de 

hábitos saudáveis das crianças (MS, 2019).  

Em relação ao preparo das refeições dos filhos, a maioria 

(95,7%) afirmou serem as responsáveis pelo preparo da 

comida. Os alimentos listados como oferta foram avaliados 

divididos em dois grupos, “alimentos recomendados” e 

“alimentos não recomendados”. Foram considerados 

“alimentos recomendados” aqueles indicados para AC e/ou que 

fazem parte dos alimentos consumidos na região. E “alimentos 

não recomendados” aqueles não indicados para crianças em 

AC, conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Alimentos recomendados e não recomendados 

Alimentos 

Alimentos 
Recomendados 

Alimentos não 
recomendados 

Legumes/Verduras Embutidos 

Tubérculos Iogurte 

Farinha de mandioca Biscoito recheado 

Arroz Açúcar 

Macarrão Achocolatado 

Cuscuz Doces 

Feijão Suco industrializado 

Caldo de feijão Refrigerante 

Ovo Salgadinhos 

Carne de porco Frituras 

Carne vermelha  

Peixe  

Frango  

Miúdos  

Queijo  

Pão  

Bolo  

Bolachas/Biscoitos  

Fonte: Dados do autor  
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Alguns alimentos tradicionais da mesa brasileira estão 

dispostos na lista dos alimentos recomendados, como o arroz, 

feijão e ovo. Nota-se que os alimentos tidos como não 

recomendados são ricos em açúcares, gorduras e corantes, 

como por exemplo, os sucos industrializados, salgadinhos e 

iogurtes industrializados. 

Para os alimentos “recomendados”, conforme é indicado 

na Tabela 2 um maior número de alimentos consumidos 

(54,3%) pode ser justificado pela variedade de alimentos na AC. 

Já os “não recomendados”, quanto maior o número de 

alimentos consumidos (41,5%), menor a qualidade nutricional 

dos alimentos. Logo pode-se afirmar que, a alimentação 

complementar deve atender a individualidade de cada criança 

e as recomendações e diretrizes de órgãos oficiais, desta 

maneira, assim, a mesma irá proporcionar uma alimentação 

saudável com componentes essenciais para o desenvolvimento 

de hábitos alimentares saudáveis nos primeiros anos de vida 

(DALLAZEN et al., 2018). 

 

Tabela 2. Quantidade de alimentos recomendados e não 

recomendados consumidos pelas crianças em AC. 

Variáveis N % 

Alimentos 
recomendados 

  

Nenhum alimento 2 2,1 

De 1 a 5 alimentos 6 6,4 

De 6 a 10 alimentos 35 37,2 

Mais de 10 
alimentos 

51 54,3 

Total 94 100 
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Alimentos não 
recomendados 

 
 

 
 

Nenhum alimento - - 

De 1 a 5 alimentos 55 58,5 

De 6 a 10 alimentos 39 41,5 

Total 94 100 
Fonte: Dados do autor 

 

Porém, para que as mães consigam, dentro de suas 

condições sociais e econômicas, introduzir de forma correta e 

individualizada a alimentação sólida no período da introdução 

alimentar, é necessário que as mesmas tenham acesso às 

informações sobre o aleitamento materno e introdução da 

alimentação complementar, pois é essencial para que a criança 

tenha um consumo alimentar adequado para sua faixa etária. 

Na presente pesquisa, os resultados mostraram que cerca de 

92,6% das mães afirmaram ter recebido orientação sobre AM 

na gestação e 80,9% após o parto. A promoção da 

amamentação no período gestacional tem impacto positivo na 

prevalência do aleitamento materno, assim como o período de 

acompanhamento do pré-natal, que é um momento importante 

para motivar as mulheres a amamentarem (BRASIL, 2015). 

Em relação às orientações quanto à AC, 75,5% das 

mães afirmaram ter recebido orientação em algum momento. 

Embora um grande número de mães tenha recebido orientação 

sobre AC, 24,5% não tiveram orientação para a alimentação 

nesta fase da vida. É indispensável a presença da mãe e da 

família no momento de orientações sobre o período de oferta 

dos alimentos para que possa introduz de forma correta na 

alimentação da criança (COSTA et al., 2018).  
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Dúvidas são constantes quando se trata de alimentação, 

principalmente quando esta é voltada para crianças. A partir dos 

dados coletados, foi possível evidenciar os principais meios 

esclarecedores de dúvidas citados pelas mães. Pode-se 

observar que em caso de dúvidas 58,5% das mães afirmaram 

ter procurado a equipe de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), 31,9% os familiares e 6,4% internet ou TV.  

É perceptível que as mães sofrem influência na escolha 

alimentar de seus filhos por parte dos familiares e amigos, 

entretanto diante dessa situação, podemos enaltecer a 

importância de profissionais da área saúde em orientar sobre a 

melhor conduta alimentar pois é detector do conhecimento 

científico (ALVES; OLIVEIRA; RITO, 2018).  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados da pesquisa permitiram identificar a 

duração do Aleitamento materno, o período de introdução da 

Alimentação complementar e os alimentos que faziam parte 

desta alimentação, assim como os determinantes para as 

práticas alimentares das crianças menores de dois anos (6 

meses a 1 ano e 11 meses) do município de Serra Branca-PB.  

Sobre a duração do AME no município, este se 

encontrou inferior ao recomendado pela OMS, em 

consequência do desmame precoce e da introdução prematura 

dos alimentos complementares. A amamentação exclusiva foi 

precocemente interrompida principalmente pela introdução de 

água, chá e outros leites. Foi verificado também que a AC 
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destas crianças compreendia tanto alimentos adequados e 

regionais, quanto alimentos não recomendados. 

As características maternas e o contexto sociocultural 

são tidos como influenciadores da prática do AM e AC. Neste 

estudo pôde-se observar que a idade da mãe influenciou na 

amamentação, e que apesar da equipe de ESF serem os 

procurados para retirarem dúvidas sobre a alimentação, os 

familiares e amigos também foram tidos como determinantes 

nas escolhas alimentares. 

 A maioria das mães foi orientada sobre AM e AC antes 

ou após o parto. Porém, observa-se que estas orientações não 

foram totalmente eficazes uma vez que a duração do AME e a 

introdução da AC não estão de acordo com o recomendado.  

Sabendo da importância do AM e da AC, é fundamental 

conhecer as práticas alimentares não só das crianças, como de 

suas mães, bem como os fatores desencadeadores destas 

práticas, já que a mãe é a responsável direta pela alimentação 

da criança. A fim de melhores resultados para a alimentação 

infantil, é necessário que se criem novas estratégias que 

promovam o aleitamento materno e a introdução da 

alimentação complementar adequada no município. 
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RESUMO: O inhame (Dioscorea spp.) é conhecido por 
apresentar características energéticas e por apresentar efeitos 
benéficos a saúde devido aos seus constituintes químicos como 
por exemplo dioscina, alantoína e diosgenina. Nesse âmbito, 
despertou o interesse em conhecer as propriedades nutricionais 
do inhame e da farinha de inhame e reunir os seus efeitos 
positivos na saúde. Os objetivos da revisão foram: Reunir e 
comparar a composição nutricional da farinha de inhame 
(Dioscorea caynensis) e; avaliar os efeitos positivos a saúde do 
inhame (Dioscorea spp.). Os meios eletrônicos utilizados para 
realização do trabalho foram as bases de dados: PUBMED, 
SCIELO e Google acadêmico. Os seguintes termos de pesquisa 
(palavras-chave) foram utilizados em várias combinações para 
o primeiro objetivo da pesquisa: 1) Composição Centesimal 2) 

mailto:nutricionistasandy@gmail.com
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Tubérculos 3) Dioscorea cayenensis. Já para o segundo 
objetivo foram utilizados 1) tubers 2) Dioscorea spp. 3) 
dyslipidemias 4) diabetes 5) immunity. Como resultado do 
levantamento bibliográfico, 4 estudos serviram para suprir o 
primeiro objetivo da pesquisa e 7 estudos para suprir segundo. 
Constatou-se que a farinha de inhame (Dioscorea cayenensis) 
apresentou características nutricionais aprimoradas após o 
processamento, podendo ser utilizadas em preparações 
alimentares e por diversas indústrias. Ademais, pode se 
observar diversos efeitos positivos a saúde, conferidos por 
diversas espécies de inhame, como efeito hipoglicemiante, 
hipolipemiante, antioxidante e imunomodulador.  
Palavras-chave: Tubérculos. Compostos fitoquímicos. 
Diabetes. Dislipidemias.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O inhame (Dioscorea spp.) exibe alguns efeitos como 

ação antitumoral, antienvelhecimento, efeito hipoglicêmico, 

bem como melhora da imunidade e diminuição do estresse 

oxidativo no organismo (LI et al., 2017; MAGBALOT-

FERNANDEZ et al.,2018; ZENG et al., 2019). Esses efeitos 

são devido a presença dos fitoquímicos, ácidos fenólicos, 

dioscorina, dioscina e alantoína (GO et al., 2016).  

O inhame (Dioscorea cayenensis) é um tubérculo 

cultivado e consumido em todo o mundo (FAO,2018), de fácil 

acesso, promove segurança alimentar e resgata a cultura 

regional de países como regiões tropicais e subtropicais da 

África, Ásia, Pacífico, Caribe, América do Sul e Latina 

(AZETEH et al., 2019; FAOSTAT, 2014; NGO-NGWE et al., 
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2014). O Brasil é o segundo país da América do Sul que mais 

produz inhame, sendo o Nordeste do país a segunda região 

com maior produção, perdendo apenas para o sudeste. Ainda 

dentro dessa região, a Paraíba é um dos estados que lideram 

esse ranking (IBGE, 2009).  

Dessa forma, inserir o inhame e seus produtos na 

alimentação pode ser uma estratégia interessante tanto para 

contribuir com as necessidades energéticas do indivíduo 

quanto para beneficiá-lo com as características funcionais 

presentes nele. (OBIDIEGWU; LYONS; CHILAKA, 2020).  

Diversos alimentos podem ser elaborados com o 

inhame. A exemplo de chips, bolos e a farinha de inhame. Esta 

última exerce uma excelente contribuição de macro e 

micronutrientes em diversas preparações e tem um tempo de 

prateleira aumentado quando comparado com o inhame in 

natura (WAHAB et al., 2016). 

Assim, são preparações voltadas para diversos 

públicos, incluído os que são intolerantes ao glúten. Por ser 

um alimento minimamente processado tem se tornado uma 

alternativa saudável àqueles ingredientes ultraprocessados 

que vem sendo paulatinamente inseridos na alimentação 

brasileira e que não oferecem nenhum benefício adicional 

(GUEDES et al., 2021). Os objetivos desta presente revisão 

foram: Reunir e comparar a composição nutricional da farinha 

de inhame (Dioscorea caynensis) e; avaliar os efeitos positivos 

a saúde do inhame (Dioscorea spp.). 
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MÉTODOS 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado com base 

nos últimos 5 anos. Os critérios de inclusão estabelecidos 

para o primeiro objetivo da pesquisa foram apresentar 

algumas das seguintes informações: Respaldo científico 

sobre a composição centesimal de Dioscorea cayenensis e 

os estudos utilizados na revisão bibliográfica 

apresentarem dados sobre parâmetros físico-químicos 

avaliados. Dos 10 artigos encontrados para a construção 

de toda a revisão, foram utilizados um total de 4 estudos 

publicados que mais se adequaram com o intuito dessa 

pesquisa.  

Os critérios de inclusão estabelecidos para o 

segundo objetivo da pesquisa foram: Apresentar respaldo 

científico sobre os efeitos benéficos na saúde sobre 

Dioscorea spp. e os estudos utilizados na revisão 

bibliográfica apresentarem dados sobre exames 

bioquímicos. Dos 89 artigos, um total de 6 foram utilizados. 

Em ambas pesquisas foram descartados materiais 

de baixa evidência científica como teses, dissertações, 

anais acadêmicos e trabalhos de conclusão de curso.  

Os meios eletrônicos utilizados para realização do 

trabalho foram as bases de dados: PUBMED, SCIELO e 

Google acadêmico. Os seguintes termos de pesquisa 

(palavras-chave) foram utilizados em várias combinações 

para a primeira revisão: 1) Composição Centesimal 2) 

Tubérculos 3) Dioscorea cayenensis. Já para a segunda 
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revisão foram utilizados 1) tubers 2) Dioscorea spp. 3) 

dyslipidemias 4) diabetes 5) immunity. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Taxonomia do Inhame 

 

O inhame (Dioscorea spp.) (Figura 1), classifica-se como 

plantas herbáceas, monocotiledôneas perenes tropicais e com 

tubérculos que são lisos ou espinhosos. Pertencem à família 

Dioscoreaceae, na ordem Dioscoreales e na classe Liliopsida e 

distinguem-se com base em suas características morfológicas. 

Dioscoreaceae está entre as primeiras angiospermas e 

provavelmente se originou no sudeste da Ásia (CHINELO; 

REGINA, 2018). O gênero Dioscorea consiste em mais de 600 

espécies distribuídas na África, Ásia, América do Sul do Caribe 

e ilhas do Pacífico Sul (SALEHI et al., 2019). 
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Figura 1. Inhame (Dioscorea spp.) 

 
Fonte: Andres et al. (2019) 

 

Formas de preparo, processamento mínimo e composição 

centesimal do inhame 

 

Os tubérculos fazem parte dos alimentos mais baratos e 

capazes de nutrir as populações dos países em 

desenvolvimento. São preparados domesticamente, como 

cozido, frito e assado (ADEPOJU; BOYEJO; ADENIJI, 2016), 

ou pode se obter a farinha por meio do processamento mínimo. 

De maneira geral, consiste na elaboração de chips que são 

descascados, cortados, branqueados, secos ao sol ou em 
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estufa, em seguida, triturados e moídos, conforme demonstra a 

figura 2. (OMOHIMI et al., 2018). 

 

Figura 2. Etapas de produção da farinha de inhame. 

 
Fonte: Autoral (2020). 

 

Legenda: 

A: Fatias de inhame após a secagem; 

B: Chips de inhame triturados em liquidificador industrial; 

C: Plataformas vibratórias (28, 35, 48, 60, 100 e 115 mesh); 

D: Farinha de inhame final. 

C 

A 

D 

B
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O processamento mínimo oferece algumas vantagens, 

por exemplo, é empregado para superar a alta perecibilidade 

dos tubérculos frescos de modo a reduzir a umidade e atividade 

enzimática, bem como elevar o conteúdo energético do inhame 

(Dioscorea spp.) (WAHAB et al., 2016). Além disso, ainda que 

pouco valorizado e carente de apoio técnico, o processamento 

mínimo é responsável por agregar valor ao inhame e expandir 

seu consumo e comercialização (MORAIS, 2019). 

Com base nessas informações, pesquisou-se na 

literatura, estudos realizados nos últimos 5 anos, que avaliaram 

a interferência do processamento na composição centesimal de 

farinhas de inhame (Dioscorea cayenensis.). Como resultado, 

foram incluídos apenas os estudos que apresentaram valores 

para a farinha inhame (Dioscorea cayenensis). A partir de 

então, utilizou-se os valores das análises do inhame in natura, 

retirados da Tabela Brasileira de Composição dos alimentos 

(TACO) para realizar o comparativo entre as análises das 

farinhas (Dioscorea cayenensis).  

Todos os estudos (Tabela 1) que avaliaram a 

composição nutricional da farinha (Dioscorea cayenensis) 

apresentaram uma maior composição nutricional e menor 

umidade em relação aos valores do inhame in natura 

(Dioscorea cayenensis), exceto o de Chen et al. (2017) que 

apresentaram menor quantidade para proteína. Em detrimento 

ao comparativo entres as farinhas (Dioscorea cayenensis) o 

estudo de Guedes et al. (2021) foi o que apresentou menores 

teores de umidade (3,31 g.100g-1), maiores valores para a fibra 

alimentar total (10,70 g.100g-1), proteínas (8,57 g.100g-1) e 

cinzas (4,6 g.100g-1). Já o estudo de Olumurewa e Alejolowo 
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(2020) foi o que obteve maiores valores de carboidratos (86,73 

g.100g -1) seguido por Guedes et al. (2021) (81,68 g.100g -1). 

Olumurewa e Alejolowo (2020), também apresentaram maiores 

valores para lipídios (4,43 g.100g -1). 

 

Tabela 1. Estudos sobre a composição centesimal do 

inhame in natura e da farinha de inhame (Dioscorea 

cayenensis)  

 

Parâmetros 

físico-

químicos 

Inhame 

in 

natura 

Farinha de inhame 

TACO* Guedes et 

al., 2021 

Chen et 

al., 2017 

Omohimi 

et al., 2018 

Olumu-

rewa e 

Alejolo

wo, 

2020 

Umidade (%) 73,31 3,31±0,01 9,36±0,58 10,67±1,5 NE 

Cinzas   

(g.100 g-1) 

1,19 4,60±0,07 NE 2,3±0,0 1,69±0

,57 

Proteína 

(g.100 g-1) 

2,05 8,57±0,25 0,20±0,00 3,0±0,0 5,92±0

,01 

Lipídio    

(g.100 g-1) 

0,21 0,61±0,08 NE 0,9±0,01 4,43±0

,57 

Carboidratos  

(g.100 g-1) 

23,23 81,68±0,4

0 

NE 81,1±0,18 86,73±

0,01 

Fibra      

(g.100 g-1) 

1,65 10,7±0,02 NE 2,0±0,0 1,25±0

,00 
*Tabela Brasileira de Composição dos alimentos; 

(NE), Dados não encontrados nos estudos. 

 

Nessa premissa, apresentar um menor valor de umidade 

é interessante para dificultar a deterioração microbiana, e com 

isso prolongar o armazenamento da farinha de inhame 
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(SANFUL et al., 2013). No que se refere as fibras, alimentos 

com excelentes teores de fibra auxiliam na saúde intestinal, 

reduzem a glicemia e perfil lipídico dos indivíduos. As 

quantidades de proteínas da farinha de inhame (Dioscorea 

cayenensis), apesar de origem vegetal contribuem para o 

aporte energético e são importantes para o crescimento e 

desenvolvimento de órgãos em humanos e animais, reparação 

do tecido corporal, síntese de enzimas e hormônios 

(EZEABARA et al., 2015).  

As cinzas se referem ao resíduo inorgânico em qualquer 

material alimentar e significa diretamente a quantidade total de 

minerais presentes no alimento. Apresentar uma maior 

concentração de carboidrato, caracteriza a farinha de inhame 

(Dioscorea cayenensis) como uma das fontes importantes de 

energia para os consumidores. Por fim, os lipídios presentes no 

inhame (Dioscorea spp.), podem ter importância nutricional 

limitada, todavia, são responsáveis por aumentar a integridade 

celular da membrana celular, oferecer resistência a injúrias e 

reduzir o escurecimento enzimático deste tubérculo 

(OBIDIEGWU; LYONS; CHILAKA, 2020).  

Ressalta-se que mesmo sendo estudos que avaliaram a 

mesma espécie de inhame e com técnicas de análises 

similares, essas diferenças podem ocorrer devido ao tipo de 

cultivo empregado, gene e grau de maturação do inhame 

(OBIDIEGWU; LYONS; CHILAKA, 2020).  
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Compostos antinutricionais e benefícios do consumo do 

inhame (Dioscorea spp.)  

 

Os compostos antinutricionais são fitoquímicos 

encarregados pelas defesas naturais das plantas, em doses 

substanciais podem ser tóxicos para os humanos e animais, 

assim como interferir na digestibilidade de outros nutrientes. 

Dentre a ampla lista de compostos antinutricionais encontrados 

no inhame (Dioscorea spp.), destacam-se os compostos 

fenólicos, flavonoides, dioscina (Figura 3A), alantoína (Figura 

3B), diosgenina (Figura 3C), dioscorina, polifenóis, taninos, 

cianeto de hidrogênio, oxalato, saponina e alcaloides (JHENG 

et al., 2012; KWON et al., 2015; MUSTAFA et al., 2018; 

PARAMA et al., 2020; SHAN et al., 2020; TAKAGI et al., 2016). 

 

Figura 3. Compostos bioativos dioscina, alantoína e 

diosgenina, presentes no inhame (Dioscorea spp.)  

 
Fonte: Adaptado de Lebot et al. (2020) e Parama et al. (2020). 

 

Adepoju et al. (2016) avaliaram os efeitos dos métodos 

de processamento na retenção de nutrientes e antinutrientes de 

A B

 

C 



COMPOSIÇÃO NUTRCIONAL DO INHAME E DA FARINHA DE INHAME 
E EFEITOS POSITIVOS PARA A SAÚDE: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

166 
 

produtos de inhame (Dioscorea cayenensis). Discutiram que é 

improvável que o inhame (Diocorea cayenensis) seja tóxico e 

interfira na digestibilidade de nutrientes de outras fontes 

alimentares no corpo humano. Isto porque o inhame in natura 

(Dioscorea cayenensis) apresentou baixas concentrações dos 

compostos antinutricionais e que estas foram reduzidas ainda 

mais nos demais produtos do inhame, devido à cocção e à 

diferentes métodos de processamento. 

Embora exerçam atividades antinutricionais, tais 

compostos também podem exercer propriedades bioativas, de 

maneira a influenciarem nas atividades celulares ou fisiológicas, 

modulando os processos metabólicos e exibindo inúmeros 

efeitos benéficos à saúde (SEPTEMBRE-MALATERRE; 

REMIZE; POUCHERET, 2018). Conforme relataram os estudos 

pré-clínicos e clínicos publicados nos últimos 5 anos e 

sintetizados no Quadro 1. 

Li et al. (2017) em seu estudo, utilizaram três novos 

polissacarídeos de inhame chinês (Discorea opposita), os 

quais foram isolados usando os métodos de extração com 

água fervida e precipitação etanólica, combinados com o 

sistema de membrana de filtração tangencial de fluxo. Três 

polissacarídeos do tipo inhame em diferentes pesos 

moleculares expressos em kilodalton (kDa) foram isolados: 

Polissacarídeo I (> 50 kDa), II (10 a 50 kDa), e III (<10 kDa). 

Utilizaram 135 camundongos distribuídos em 9 grupos com 15 

animais cada, para avaliar os efeitos hipoglicemiantes de tais 

polissacarídeos nas dosagens de 50mg/kg,100mg/kg e 150 

mg/kg. Assim, os resultados indicaram que a mistura de 

polissacarídeos, I e II, apresentaram efeitos hipoglicemiantes. 
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Já Tohda et al., (2017) realizaram um estudo 

randomizado, duplo-cego, cruzado e controlado por placebo, 

com 28 voluntários saudáveis. Objetivaram investigar os 

efeitos do tratamento com extrato de inhame rico em 

diosgenina no aprimoramento cognitivo por 12 semanas. Um 

período de eliminação de 6 semanas separou os dois períodos 

de ingestão cruzada. A versão japonesa do teste Bateria 

Repetível para Avaliação do Status Neuropsicológico 

(BRASN) foi usada para avaliação neuro cognitiva, e os efeitos 

adversos foram monitorados por meio de exames de sangue. 

Houve aumentos significativos na pontuação total de BRASN 

e não apresentou nenhum efeito adverso. Assim, o tratamento 

com extrato de inhame rico em diosgenina pareceu aumentar 

com segurança a função cognitiva em adultos saudáveis. 

Nesse mesmo ano, Hsu et al. (2017), realizaram um 

estudo clínico de dois centros, randomizado, duplo-cega e 

controlado por placebo em 50 mulheres na pós-menopausa, 

aleatoriamente designadas a dois grupos tratados por 12 

meses com placebo ou dois sachês diários de extratos de 

Dioscorea alata contendo 12 mg / dose. Após seis meses, 

aqueles que receberam Dioscorea, apresentaram diminuição 

significativa da contagem de leucócitos (p<0,01) e melhora na 

atividade antioxidante do malondialdeído (p<0,001) e no final 

de 12 meses de tratamento, houve elevações de hematócrito 

e volume corpuscular médio (p<0,01). 

Zeng et al. (2019) objetivaram examinar os efeitos do 

extrato de inhame chinês (Discorea opposita) e adenosina nas 

anomalias cardíacas induzidas por lipopolissacarídeos de 

bactérias gram-negativas (LPS) e mecanismos envolvidos. 
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Para o experimento utilizaram o extrato de inhame chinês na 

dose de 1630 mg/kg, intragástrico (i.g.), 2 vezes ao dia e 

adenosina na dose de 50 mg/kg, i.g., 2 vezes ao dia. Ambos 

durante 3 dias. A partir de então, ocorreu a indução de sepse 

pela injeção de LPS por via intraperitoneal (i.p.) na dose de 10 

mg / kg, 2 horas após. Concluíram então que o extrato de 

inhame chinês e a adenosina melhoraram a contratilidade 

cardíaca induzida por LPS por meio da inibição do sistema 

renina-angiotensina e de apoptose, possivelmente através de 

mecanismo dependente de SHC / Ras / Raf1. 

Ma et al. (2020) investigaram os efeitos antidiabéticos do 

extrato aquoso de inhame e da alantoína em camundongos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) e dieta rica em 

gordura (HFD) e o mecanismo de ação na disfunção do fígado, 

pâncreas e músculo esquelético. Os camundongos foram 

induzidos a uma condição diabética por HFD por 16 semanas e 

uma única injeção de STZ (120 mg / kg) e, em seguida, 

administrado oralmente extrato aquoso de inhame (500 e 1000 

mg / kg) ou alantoína (20 e 50 mg / kg) uma vez por dia durante 

4 semanas.  

Os autores mencionados acima descobriram que a 

administração de extrato aquoso de inhame e alantoína foram 

responsáveis por diminuir significativamente os níveis elevados 

de glicose e leptina, colesterol total, triglicerídeos, lipoproteína 

de baixa densidade, aspartato transaminase, alanina 

aminotransferase e por aumentaram os níveis de insulina e 

albumina no plasma de camundongos. 

Akinyele et al. (2021) investigaram as atividades 

antihiperglicêmica e antioxidante do extrato metanólico de 
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Dioscorea bulbifera com o objetivo de estudar a possibilidade 

de utilização do inhame no manejo da hiperglicemia. Glicemia 

de jejum, alfa amilase, proteína total, perfis lipídicos, creatinina, 

albumina, alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST) foram medidos no plasma de ratos de 

teste, tendo seus níveis reduzidos após o tratamento com o 

extrato aquoso do inhame. Quanto ao exame histológico da 

secção pancreática mostrou arranjo melhorado das ilhotas de 

Langerhans em tecidos exócrinos de grupos hiperglicêmicos 

tratados com o extrato quando comparados com o controle 

hiperglicêmico. 

 

Quadro 1. Síntese literária dos efeitos benéficos do inhame 

(Dioscorea spp.), in vivo. 
Estudo Tipo de 

estudo 

Nº 

animais/ 

Humanos 

Inhame 

(espécie) 

Dose Efeitos 

positivos 

sobre a 

saúde 

 

Li et al., 

(2017) 

 

Pré-clínico 

 

135 ratos 

Wistar 

 

 

 

Discorea 

opposita 

 

*50mg/kg 

100mg/kg  

150mg/kg 

 

↓Glicemia 
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Tohda et 

al., 

(2017) 

 

 

 

Duplo-cego, 

randomizado 

e controlado 

por placebo 

 

 

 

12 homens 

e 16 

mulheres 

Saudáveis 

 

 

 

 

Dioscorea 

batatas 

 

 

 

 

 

 

50mg 

 

 

 

↑Função 

cognitiva 

 

 

 

 

Hsu et 

al., 

(2017) 

 

 

 

Duplo-cego, 

randomizado 

e controlado 

por placebo 

 

 

 

50 

mulheres 

na pós-

menopau-

as 

 

 

 

 

 

Dioscorea 

alata 

 

 

 

24mg 

 

 

 

↓CTL 

↑ MDA 

↑Hematócri

to 

↑ VCM 

 

 

 

Zeng et 

al., 

(2019) 

 

 

 

 

Pré-clínico 

 

 

 

120 ratos 

fêmeas 

Wistar 

 

 

 

Dioscorea 

opposita 

 

 

 

1630mg/kg  

 

 

 

↑ Função 

cardíaca 

↓Regulaçã

o de 

citocinas 

pro-

inflamatóri-

as 
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Ma et al., 

2020 

 

 

Pré-clínico 

 

 

49 camun-

dongos 

swiss 

 

 

Dioscorea 

bataas 

 

 

500 e 1000 

mg/kg a; 

20 e 50 

mg/kg) b  

 

 

↓Glicemia 

↓CT 

↓TG  

↓ LDL 

↓ AST e 

ALT 

 

 

 

Akinyele 

et al., 

2021 

 

 

 

Pré-clínico 

 

 

 

30 ratos 

albinos 

 

 

 

Dioscorea 

bulbifera 

 

 

 

125 e 250 

mg/kg 

 

↓CT e TG  

↓ LDL 

↓ Creatina 

↓ AST e 

ALT 

Atividade 

antihipergli

cêmica 

 

Fonte: Autoral (2020). 

 

Legenda: ↑:Melhora ↓: Redução; CT: Colesterol Total; TG: Triglicerídeos; 

LDL: Low density lipoprotein; CTL: Contagem Total de Leucócitos; VCM: 

Volume Corpuscular Médio; AST: Aspartato aminotransferase: ALT: 

Alanina aminotransferase; a extrato aquoso do inhame e b alantoína; 

*Dosagens utilizadas para a mistura de polissacarídeos I e II e para os 

polissacarídeos I, II e III. 

 

Conclusões  

 

Recentemente, tem-se notado um excelente potencial  

do inhame e da farinha de inhame em contribuir tanto 

energeticamente como em compostos bioativos nas dietas de 

indivíduos. A farinha de inhame (Dioscorea cayenensis) quando 

comparada com o inhame, apresenta características 
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potencializadas no que se refere a composição centesimal. 

Nesse sentido, por ser um alimento minimamente processado 

pode ser um dos ingredientes substitutos aos ingredientes 

processados em preparações alimentícias destinadas a 

diversos publicos, a exemplo dos celíacos, já que é isenta de 

glúten. 

A farinha de inhame apresenta constituintes 

antinutricionais em valores mínimos sendo improvável o 

comprometimento da absorção de outros nutrientes na dieta. 

Ademais é possível encontrar estudos com efeitos benéficos 

deste tubérculo na saúde, tais como efeito hipoglicemiante, 

hipolipemiante, hipotensor, imunomodulador, entre outros.  

Contudo se torna necessário a realização de mais 

estudos que envolvam a inserção do inhame e da farinha em 

alimentos e que sejam testados os seus efeitos em outros 

estudos pré-clínicos e/ou clínicos, a fim de enriquecer a 

literatura. 
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RESUMO: O aleitamento materno exclusivo até os seis meses 
e complementar até os 2 anos de idade é defendido como a 
estratégia nutricional mais promissora, e a maior precursora de 
benefícios por toda a vida, para ambos, mãe e bebê, além de 
estabelecer um forte vínculo afetivo entre eles.  Dentre os 
benefícios podemos enfatizar os gastrointestinais, 
imunológicos, psíquicos, cognitivos, protetores, 
antibacterianos, antiinflamatórios e o bom desenvolvimento 
imunológico. No entanto, a prática do aleitamento materno se 
depara com inumeros desafios em situações peculiares como a 
prematuridade, uma vez que, quando o bebê nasce 
precocemente seus sistemas e funções fisiológicas estão 
imaturas, aumentando os risco de desnutrição e mortalidade. 
Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada à 
partir da busca em artigos científicos publicados nas bases de 
dados PubMed, Science Direct, Google Scholar e SciELO. 
Foram utilizado artigos originais, dissertações, revisões, 
estudos de caso e guias com publicações on-line,  publicadas 
nos últimos cinco anos nos idiomas Inglês, Espanhol e 
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Português. Diante disso, o presente estudo teve por finalidade 
revisar a literatura científica quanto aos desafios do aleitamento 
materno na prematuridade e seus  benefícios por meio dessa 
prática para o binômio mãe-bebê. Visto que, o leite materno 
ainda é considerado o alimento mais completo e capaz de 
propiciar um bom desenvolvimento e crescimento dos recém-
nascidos prematuros. 
Palavras-chave: Alimentação. Crianças. Nutrição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2000), o aleitamento materno é considerado o alimento mais 

completo, suficiente e indispensável para a saúde e 

desenvolvimento humano, classificado como “padrão ouro” em 

detrimento de suas ricas propriedades nutricionais que 

asseguram compostos imunológicos, antiinflamatórios, 

antimicrobianos e imunoprotetores, além de auxiliar na 

promoção, desenvolvimento e amadurecimento de uma 

microbiota intestinal dinâmica e saudável.  A prática do 

aleitamento materno é uma promissora estratégia afetiva, 

emocional, psíquica, cognitiva, econômica, nutricional e que 

integra a saúde e bem estar da mãe no pós-parto, bem como 

reduz os riscos de infecções e mortalidade nos recém-nascidos 

(RNs) (BRASIL, 2020). 

A OMS preconiza o aleitamento materno exclusivo 

(AME) por seis meses de idade, continuando de forma 

complementar na alimentação do bebê até os dois anos, e não 

menos importante, essa prática pode ser prolongada para além 

dos dois anos de idade da criança (OMS, 2000). São inúmeras 

as vantagens integradas à amamentação que não se limitam 
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aos primeiros anos de vida, mas se expandem aos outros ciclos 

da vida influenciando em sua qualidade, sendo vital em um 

contexto de prematuridade, considerando a fragilidade 

imunológica ainda predominante nos primeiros dias de vida. 

Partindo desse cenário, pontuamos que todas as estratégias 

seguras e benéficas podem ser usadas como promotoras e 

protetoras de saúde do RNs, visto que o leite materno contém 

um vasto aporte de nutrientes, adequados em termos de 

qualidade e quantidade para suprir as necessidades da 

alimentação e nutrição do bebê. Além disso, fornece ainda 

compostos imunológicos e protetores, como os carboidratos, 

proteínas, lipídeos, minerais, vitaminas. Dessa forma, o leite 

materno é o alimento mais seguro e indicado para 

desenvolvimento de RNs prematuros (CIAMPO; CIAMPO, 

2018; PACHU; VIANA, 2018).  

De acordo com a idade gestacional, os bebês, são 

classificados como prematuros quando nascem antes do 

término das 37 semanas de gravidez, no entanto, ainda 

possuem 3 subcategorias de acordo com a idade gestacional 

sendo considerados “pré-termo moderado a tardio” de 32 a 37 

semanas, “muito prematuros” de 28 a 32 semanas e 

“extremamente prematuros” os nascidos com menos de 28 

semanas (OMS, 2018).  

A prematuridade é um problema de saúde presente em 

nível mundial, correspondendo a cerca de 15 milhões de bebês 

prematuros nascidos por ano e esse número continua 

crescendo, tornando o cenário preocupante, pois os desfechos 

das complicações presentes são indesejáveis, protagonizando 

perdas na aprendizagem, audição e visão dos bebês não 

apenas na fase da infância, como também ao longo de toda 
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vida, além de ser considerada uma das causas principais de 

mortalidade em prematuros menores que 5 anos de idade 

(DIEPEVEEN et al., 2017; OMS, 2018;).  

Os RNs, em especial os prematuros, são extremamente 

vulneráveis e suscetíveis a entrada, adesão e multiplicação de 

efeitos negativos por ação de microorganismos patogênicos 

que proporcionam condições de agravo à saúde decorrente da 

imaturidade e instabilidade imunológica, fisiológica e corporal 

dos RNs (MAGRO FILHO, 2019).   

Corroborando as dificuldades acarretadas da 

prematuridade, torna-se evidente a necessidade de uma 

atenção especializada destinada aos RNs prematuros. Tendo 

em vista o estado clínico fragilizado e os perigos que essa 

condição apresenta, as quais podemos citar complicações e 

danos fisiológicos, metabólicos, psíquicos e cardiorrespiratórios 

(RAMOS, 2017; ZERNA-BRAVO et al., 2018). O presente 

trabalho objetivou revisar a literatura científica quanto aos 

desafios do aleitamento materno na prematuridade e sua 

importância para o binômio mãe-bebê. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura 

realizada à partir da busca em artigos científicos publicados nas 

bases de dados PubMed, Science Direct e SciELO utilizando os 

seguintes descritores: “Benefits of breastfeeding”, 

“Breastfeeding and premature babies” e "Challenges 

breastfeeding”. Os critérios de inclusão utilizados no levante 

bibliográfico foram: 1) Os artigos originais, dissertações, 

revisões da literatura; 2) Publicadas nos últimos cinco anos; 3) 
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Nos idiomas Inglês, Espanhol e Português; 4) Disponíveis na 

íntegra para leitura; 5) Mantinham relação com a temática. Por 

outro lado, os materiais que não atenderam a pelo menos um 

desses critérios foram excluídos. Foi realizada uma leitura 

prévia dos títulos e selecionados aqueles que possuíam relação 

com o tema abordado neste trabalho, posteriormente foi 

realizada a leitura na integra dos artigos e foram selecionados 

aquele que continham informações e evidências científicas 

pertinentes dentro da temática e delimitação temporal 

estabelecida.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ALEITAMENTO MATERNO: COMPOSIÇÃO E IMPORTÂNCIA 

 

O leite materno possui três fases que diferem em sua 

composição e estágio da lactogênese a começar com o 

colostro. Produzido nas junções do tecido epitelial das 

glândulas mamárias é qualificado como um fluido espesso de 

tonalidade amarelada que começa a ser produzido por volta do 

terceiro trimestre da gestação, permitindo a passagem de 

muitos componentes protetores adiquiridos da imunidade 

materna para o bebê por meio do colostro (LOPES; OLIVEIRA; 

SOLDATELI, 2018),  entre o 8°-14° dia é considerado o leite de 

transição, e após os 15º dias pós-parto é definido como leite 

materno maduro. É importante entender tais diferenças, pois 

um dos mitos que, por vezes, dificultam o aleitamento é que o 

colostro é “pouco” e não importante para suprir as necessidades 

bebê. Logo, são influenciadas precocemente a utilizar 
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substitulos do leite materno (ALMEIDA; OZÓRIO; SALES, 

2021). 

A composição do leite materno fornece o suprimento de 

nutrientes e compostos bioativos considerados acumulativos, 

sendo rico em citocinas e outros componentes imunológicos 

que promovem proteção imunomoduladora contra infecções, 

bactérias e inflamações (LOPES; OLIVEIRA; SOLDATELI, 

2018).   Dentre os componentes presentes no leite materno, a 

lactose e a galactose são os carboidratos mais abundantes na 

composição do leite, estão presentes em altas concentrações é 

são impreteríveis as necessidades nutricionais do cérebro, 

estando associadas ao bom desenvolvimento do sistema 

nervoso central.  

Outro composto fundamental são as proteínas e 

imunoglobulinas, dentre elas a IgA que interfere e dificulta a 

adesão de organismos patogênicos as células epiteliais. A 

lactoferrina que compete  com  micro-organismos dependentes 

de ferro e  possui  caráter  anti-inflamatório  e  bacteriostáticos 

causando a inibição destes (OLIVEIRA et al., 2019; TURIN et 

al., 2017). O fator bífido que favorece a multiplicação da 

bactéria não patogênica Lactobacilus bifidus, responsável por 

acidificar as fezes, dificultando a instalação de bactérias que 

causam diarréia, tais como Shigella, Salmonella e Escherichia 

coli. A lizosima  a, haptocorrina, alfa-albumina, e amilase que 

desempenham atividade antimicrobiana, transportadora de 

nutrientes e atividade absortiva (MOSCA; GIANNI, 2017). A 

alfa-lactalbumina que auxilia na síntese de lactose nas 

glândulas mamárias, no fornecimento de aminoácidos 

essenciais e absorção de minerais e oligoelementos em bebês. 
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Outro carboidrato presente na composição do leite 

materno são os oligossacarídeos, presentes entre 1-10 g/L no 

leite maduro e 15-23 g/L no colostro, que possuem importância 

destacada em virtude de sua atividade sobre as barreiras 

imunológicas sistêmicas e intestinal dos bebês, uma vez que 

atuam como substratos para bactérias benéficas como as 

conhecidas Bifidobacterium infantis, bacteriodaites e 

Lactobacilos que incentivam a produção de ácido láctico 

responsável por dificultar a progressão de microorganismos 

exógenos patogênicos no trato intestinal (BARRETO; FUJJI, 

2019; MOSCA; GIANNI, 2017). 

Os oligossacarídeos do leite materno promovem também 

o aumento da maturação das células intestinais que melhoram 

a expressão dos genes envolvimentos no desenvolvimento da 

microbiota, reduzindo as chances de adesão de patógenos e 

consequentemente os riscos de infecções intestinais, bem 

como atuam na modulação da secreção de citocinas (MOSCA, 

GIANNI; 2017). Entretanto, essa composição dos 

oligossacarídeos depende expressivamente de fatores 

genéticos advindos da mãe e podem ser variáveis em cada 

caso (DONOVAN; COMSTOCK, 2016). Tal como a presença de 

microRNAs, também presentes no leite materno atuando como 

biomarcadores e sua expressão está altamente associda com 

a dieta materna. Os microRNAs fazem parte de alterações 

epigenéticas codificadas que circulam todo o corpo por meio 

dos fluidos corporais influenciando nas respostas metabólicas 

em circuntâncias patológicas como doenças 

neurodegenerativas, desenvolvimento de cânceres, obesidade, 

entre outros (BARRETO; FUJJI, 2019). 
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Não menos importante, os lipídeos são a principal fonte 

energética do leite materno e constituem uma fonte de 

nutrientes e ácidos graxos essenciais como os poliinsaturados, 

ômegas e vitaminas lipossolúveis (D, E, K, A,) (KOTETZKO, 

2016). O hormônio leptina,embora pouco mencionado, destaca-

se por atuar inibidindo o apetite e regulando as vias anabólicas 

promovendo maior gasto energético e dificultando o ganho de 

peso excessivo nos bebês, sendo de grande valia, pois o 

objetivo é promover a estabilidade da saúde do RN e não 

acarretar problemas futuros associados ao ganho de peso. 

Importante considerar que, do ponto de vista epigenético, 

a boa nutrição fornecida pelo leite materno está associada a 

condições propícias para o um desenvolvimento genético 

potencialmente eficiente. Tal como, a diminuição da 

probabilidade no desenvolvimento de doenças pediátricas ou 

manifestas na fase adulta (XU et al., 2017).  

 

PREMATURIDADE E DESAFIOS DO ALEITAMENTO 

 

O Brasil se destaca como um dos países que mais 

possuem políticas e programas de incentivo ao aleitamento, 

como a criação da rede Brasileira de Banco de Leite Humano 

em 1998, atuação da iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC) (FIOCRUZ, 2020). Além desse fato, a criação do Guia 

Alimentar para crianças menores de 2 anos (BRASIL, 2019) e 

publicidades vinculadas as redes e mídias sociais que 

encorajam, incentivam, destacam e defendem a importância do 

aleitamento materno, pois de acordo com Raphael Câmara, 

secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde 

do Brasil, amamentar é preciso para termos uma geração forte 
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e resistente (BRASIL, 2020). Contudo, embora seja 

constantemente ressaltada a importância da prática do 

Aleitamente Materno Exclusivo (AME), sobretudo, em 

prematuros, a mesma é companhada de inúmeros desafios que 

elencam os entraves da amamentação.  

De acordo com Montero et al. (2019), os casos de 

prematuridade  possuem decorrências de causas multifatoriais, 

entre elas ausência ou insuficiência de consultas de 

acompanhamento no pré-natal, doenças crônicas ou adquiridas 

durante a gravidez como doenças infecciosas, além de dieta 

inapropriada, hipertensão e diabetes gestacional, uso de 

entorpecentes, drogas ou bebidas alcoólicas durante a 

gravidez, histórico de partos prematuros, gravidez gemelar, 

doenças uterinas ou gineco-obstétricas. 

Não obstante, crianças nascidas antes do tempo 

estimado, muitas vezes apresentam a necessidade de 

internamento na Unidade de Cuidados intensivos e semi-

intensivos, a depender do grau de prematuridade. Associada a 

este fato, a distância do binômio mãe-bebê em razão da 

fragilidade do RN e a necessidade do seu cuidado 

especializado, dificulta a amamentação. Essa ausência do 

aleitamento associada a agravos no estado de saúde instável 

desse público infantil pode ocasionar desde fatores de risco, à 

danos irreversíveis como infecções congênitas, malformações, 

asfixia, edema cerebral, distúrbios metabólicos como 

hipocalcemia, hipoglicemia por imaturidade do metabolismo 

glicídico e oxidação, hiperbilirubinemia, hipocalemia, edema 

pulmonar, hipertensão pulmonar, anemia, dificuldade de 

sucção, imaturidade respiratória e cardiovascular (RAMOS, 

2017; ZERNA-BRAVO et al., 2018). 
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Dessa maneira, embora possua seus desafios, o leite 

materno representa a estratégia mais promissora para alcançar 

as chances de nutrição correta, a começar por seus 

mecanismos de ação, que podem ser diretos por meio de 

componentes como as defensinas, lactoferrina e lizossima, ou 

por meio indireto promovendo a biodisponibilidade de nutrientes 

que estimulam o desenvolvimento, adaptação, resistência e 

crescimento imunológico (BOZZETI; TAGLIABUE, 2017). 

Sendo destacada como ferramenta efetiva para reduzir 

expressivamente as complicações advindas da prematuridade, 

dentre elas a imaturidade dos sistemas vigente nos primeiros 

dias de vida do neonato, que são fortemente relacionadas aos 

baixos níveis circulantes de células de defesa como as células 

T circulantes, menor quantidade de neotrófilos advindos da 

medula óssea em comparação com bebês a termo, 

macrófagos, células NK e linfócitos T e B, apresentam atividade 

reduzida dessas células e há diminuição da capacidade de 

produção de proteínas imunológicas como as citocinas e 

complemento (MANGILI; GARZOLI, 2017).  Além de apresentar 

mair probabilidade no desenvolvimento da enterocolite 

necrosante, sepse tardia, retinopatia, displasia 

broncopulmonar, risco de doenças crônicas como asma, 

diabetes tipo 1 por resistência à insulina, doença celíaca, 

síndrome do intestino irritável, artrite reumatoide, doença de 

Crohn, complicações respiratórias e danos a saúde a longo 

prazo (KLOPP et al., 2017; XU et al., 2017). 

Importante ressaltar que a duração/tempo de 

amamentação é uma das variáveis que influenciam diretamente 

no desfecho clínicos do aleitamento e seu sucesso nessa 

prática, pois, de acordo com Freitas (2016), a média de duração 
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do AME em prematuros é de 5 meses e as taxas de interrupção 

são maiores nos prematuros com idade gestacional menores 

que 32 semanas, que seguem sua dieta com aleitamento 

materno complementado e não exclusivo logo após a primeira 

consulta ambulatorial.  

Mesmo quando consegue-se estabelecer o AME em 

prematuros hospitalizados, as taxas decrescentes demonstram 

a ocorrência do desmame precoce logo após a alta ou nas 

primeiras semanas, o que pode causar prejuízos irreversíveis 

ao longo prazo, na saúde do RN (MÉIO et al., 2018), visto que, 

os nutrientes do leite materno participam do desenvolvimento 

competente de vários sistemas do nosso organismo, incluindo 

o sistema nervoso. 

De acordo com um estudo de caso controle desenvolvido 

por Diepeveen e colaboradores (2017), constatou-se que o 

aleitamento materno influencia diretamente no 

desenvolvimento neurocognitivo positivo, uma vez que, foi 

avaliado defeito específico de linguagem (DEL) que configura 

dificuldades de aprendizado, visão, audição, baixa condição de 

raciocínio e defeitos congênitos cerebrais, consequentes e 

relacionado à idade materna, idade gestacional, ordem de 

nascimento e a frequência em que os recém-nascidos foram 

amamentados após o parto, verificando que as crianças que 

apresentavam DEL tinham mães mais jovens e menos 

frequentes em amamentação pós parto.  

Em contrapartida, Thuileiphy et al. (2021), afirma que a 

ausência da amamentação em conjunto com o nascimento 

precoce é responsável pelo desenvolvimento da retinopatia da 

prematuridade (ROP), uma doença que se desenvolve em 

recém-nascidos prematuros, uma vez que a formação de vasos 
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sanguíneos por onde chegam os nutrientes necessários ao 

desenvolvimento normal das funções oculares tem início na 16° 

semana de gestação e conclui-se apenas entre a 38° a 40° 

semana gestacional, com isso a prematuridade acaba 

interrompendo a evolução desse processo comprometendo os 

vasos internos dos olhos levando a cegueira infantil. 

A íntima relação entre amamentação e neurocognição 

também pode ser comprovado por Deoni et al. (2018), por 

demonstrar que a presença de colesterol e esfingomielina estão 

intrinsecamente relacionadas com a mielinização, arborização 

dendrítica e melhor resposta sináptica, processos importantes 

na formação do sistema nervoso, esse estudo pôde demonstrar 

que quando comparados a bebês alimentados em aleitamento 

exclusivo, RNs alimentados com fórmulas infantis obtiveram 

danos sobre índices de desenvolvimento cerebral. 

 

BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO PARA O BINÔMIO 

 

Em situações específicas, como em prematuridade, 

onde o aleitamento materno não pode ser realizado em virtude 

da instabilidade clínica encontrada nesses neonatos, o grande 

desafio é fornecer as proteínas, importantes para os 

mecanismos do sistema imune e reservas energéticas 

suficiente para o desenvolvimento e crescimento dos RNs 

nessa fase fundamental e vital para a sobrevivência. Para tal, 

existem algumas terapias e estratégias nutricionais que podem 

ser usadas, visto que crianças estão mais vulneráveis ao 

catabolismo, e por isso muita das vezes necessitam de nutrição 

enteral e parenteral para evitar possíveis estados de 

desnutrição (BOZZETI; TAGLIABUE, 2017; HSU et al., 2021;). 
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A nutrição parenteral (NP) consiste em uma 

administração intravenosa de fluidos, eletrólitos, minerais, 

vitaminas e oligoelementos imprescindíveis para a nutrição 

correta do bebê. Seu uso deve ser iniciado nas primeiras horas 

de vida e pode ser fornecido por duas vias específicas, uma por 

meio da veia umbilical e outra pela veia periférica (BOZZETI; 

TAGLIABUE, 2017). Mas que deve ser substituída o quanto 

possível para a nutrição enteral que é a mais adequada. 

Consiste na administração da alimentação por algumas vias, 

dentre as mais comuns: via nasogástrica ou orogástrica, as 

quais são fornecidas para preparar gradualmente a adaptação 

intestinal e imunológica, além de manter o aporte energético 

adequado para o organismo do bebê (DARMAUN et al., 2018). 

Segundo Lopes e colaboradores (2018) o início precoce da 

nutrição enteral traz benefícios significativos para alcançar um 

estado nutricional pleno, com o trofismo da mucos e maiores 

chances de alta precoce. 

Outra estratégia promissora e o uso da colostroterapia, 

uma vez que, em um contexto de nascimento precoce aliado a 

baixo peso e condições clínicas de bebê não é possível oferecer 

a nutrição enteral e/ou oral (LOPES; OLIVEIRA; SOLDATELI, 

2018), nesses casos, o uso dessa terapia torna-se uma grande 

aliada à NP não como estratégia visionária para nutrir, e sim, 

para auxílio para proteção imunobiológica. Pois, na medida que 

o colostro é administrado via orofaríngea, ele entra em contato 

com a mucosa oral a qual interage e estimula o sistema linfoide, 

aumentando as barreiras protetoras e a absorção dos aspectos 

imunobiológicos proporcionando ganhos propícios ao neonatal 

prematuro, os quais podemos pontuar a maturação e adaptação 

das células imunes, causando uma cascata de sistemas, menor 
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incidência de enterocolite necrosante, diarreia e doenças do 

trato gastrointestinal com o fortalecimento da mucosa (LOPES, 

OLIVEIRA, SOLDATELI; 2018; NASUF, OJHA; 2018; SOARES  

et  al.,  2020;).  

Supõem-se ainda sua função antioxidante pela atividade 

da vitamina E e carotenoides que atuam sob o estresse 

oxidativo causado pelas reações metabólicas. Ademais, ainda 

influencia sobre o fenômeno da angiogênese, crescimento 

epidérmico, e microflora diligente com aumento na produção e 

atuação de enzimas digestivas (BASSAN et al., 2021; BRAGA 

et al., 2017). 

 Outros benefícios são observados com a prática dessa 

imunoterapia como o ganho de peso dos recém-nascido e 

menor tempo de internação, bem como a transição para 

alimentação enteral e oral (LOPES; OLIVEIRA; SOLDATELI, 

2018; VERGANI, 2018),  agregando assim todas as 

ferramentas promissoras para um desfecho clínico e 

prognóstico de recuperação e desenvolvimento com efeitos 

grandiosos e satisfatórios a saúde dos prematuros.  

A prática do aleitamento é defendida pelo IHAC que criou 

os dez passos para o sucesso do Aleitamento Materno, e em 

um de seus passos recomenda-se aos profissionais que 

prestem serviço as mães, a começar com o estímulo e incentivo 

ao aleitamento logo na primeira meia hora de vida (WHO, 2019). 

A amamentação até 1 hora após o parto é conhecida como hora 

dourada, um momento significativo tanto emocional quanto 

fisiologicamente. Com o contato pele a pele entre mãe e filho é 

criado e fortalecido o vínculo afetivo, além de maior efetividade 

desde a primeira mamada, despertando  comportamentos 
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neurofisiológicos permitindo maior ejeção do leite materno 

(MONTEIRO, 2019). 

Os benefícios para a saúde da mãe com a prática da 

amamentação envolvem os efeitos satisfatórios a longo prazo 

que abrangem desde os fisiológicos, psicológicos, emocionais 

e sociais. Dentre eles podemos mencionar a redução dos riscos 

de hipertensão, colesterol, câncer de ovário, câncer de mama, 

depressão pós-parto, redução de dor nas mamas e 

probabilidade de evolução a mastite, engusgitamento mamário, 

doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e controle de 

ganho de peso no pós-parto. Com a amamentação ocorre 

também a liberação do hormônio citocina que está fortemente 

envolvido com a sensação de bem-estar emocional e bom 

humor da mãe, o que representa um importante auxílio nessa 

fase de desafios (MUCH et al., 2016; WESTERFIELD et al., 

2018).  

Esse momento promove tranquilidade psicológica e 

segurança para a mãe, visto que a espera gestacional e a 

ansiedade advinda do processo de parto ainda está vigente, 

essa mistura de sentimentos faz com que a mulher desvie sua 

atenção do desconforto e das dor presentes no pós parto para 

o prazer de estar com o seu filho (CAMPOS et al., 2020).  

De acordo com Campos e colaboradores (2020) e 

Monteiro (2019), os benefícios que perpassam a mãe e 

abrangem o neonato são a manutenção da temperatura 

corporal, a sucção que estimula maior produção de leite, visto 

que o ato de sugar induz ao recém-nascido a adaptação 

respiratória, estabilidade cardíaca e pulmonar tornando a 

sucção mais eficaz desde a primeira mamada, apresenta 
maiores índices de duração de aleitamento ao longo dos meses 
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após o parto, diminuição dos riscos de morbidade e mortalidade 

neonatal, além da redução do tempo de choro em situação de 

descorforto ao achar acalento no contato pele a pele em razão 

dos hormônios envolvidos, assim como auxílio no 

desenvolvimento dos músculos do sistema estomatognático 

envolvidos na mastigação e deglutição (PERREIRA, 2019).    

No entanto, um estudo transversal realizado por Campos 

et al. (2020), em hospital universitário com 586 mulheres 

destacou os motivos e os empecilhos envolvidos para a não 

realização do contato pele a pele,  dentre eles as más condições 

clínicas da mãe ou do neonato em 47,7%, que significa a 

necessidade de atendimento imediato, manobra de 

reanimação, ambiente inadequado, e até mesmo profissionais 

de saúde que dificultam ou impedem a entrega imediada do 

bebê para a mãe após o parto, ausência de condições clínicas 

das mães para amamentarem, assim como a falta de 

informação e conhecimento das mesmas acerca da importância 

do AM nas primeiras horas de vida também prejudicou 

intensamente a prevalência significativa do contato pele a pele.    

Assim sendo a assistência advinda dos profissionais de 

saúde em atuação multidisciplinar são a alternativa ativa e 

viável para auxiliar a mãe e seu RN em seu processo de 

adaptação e estabilização independente para alcançar boas 

condições fisiológicas, metabólicas e biológicas favoráveis para 

a sobrevida (RIBEIRO et al., 2016).  

 

CONCLUSÕES  

 

A amamentação apresenta fatores que dificultam sua 

estabilidade, seja por falta de informação e conhecimento por 
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parte da mãe, ausência de estrutura hospitalar e profissional 

que auxiliem essas mães com a atenção necessária, até 

mesmo as condições de saúde do bebê que podem apresentar 

dificuldades de mamada ou complicações intestinais decorretes 

da idade gestacional, uma vez que a prematuridade é outro 

fator que prejudica o aleitamento materno.  

Apesar de existerem diversas estratégias para suporte 

nutricional, havendo a possibilidade da amamentação, esta 

ainda é a  via preferencial de biodisponibilidade dos nutrientes 

necessários para o adequado crescimento e desenvolvimento. 

Portanto, essa deve ser incentivada pela equipe 

multiprofissional, para disseminar informações, assim como, 

estimular e fortalecer a administrar o leite materno pela melhor 

via tentando promover a recuperação da saúde dos RNs por 

meio de uma nutrição adequada e que pode salvar vidas.   
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RESUMO: A COVID -19 acometeu todo o planeta causando 
uma pandemia de surto global e colapso nos sistemas de 
saúde. Essa patogenicidade é causada pelo vírus Sars–CoV–
2, o mesmo é facilmente transmissível e o seu contágio ocorre 
através de contato e gotículas. O vírus se conecta a célula por 
meio da ECA2 uma enzima expressa em diversas células do 
corpo. O agente infeccioso é caracterizado por desenvolver 
uma síndrome respiratória aguda grave e várias disfunções 
orgânicas ao hospedeiro. A revisão sistemática teve como 
principal objetivo avaliar a disbiose existente em pacientes 
durante o quadro de infecção causado pelo Sars – cov – 2, 
explanando o eixo intestino – pulmão. O presente estudo é uma 
revisão sistemática feita a partir de a análise de estudos 
publicados no período de 2019 à 2021, obtidos através da base 
de dados Sciencedirect, e portais de busca como google 
acadêmico e PubMed, publicados em português, inglês e 
espanhol. A revisão sistemática incluiu estudos de coorte e 
transversal. Foram encontrados nas amostras de pacientes 
com Covid – 19 um aumento significativo de bactérias 
patogênicas oportunistas e uma redução na contagem de 
bactérias comensais tanto no trato respiratório como também 
no trato gastrointestinal. Caracterizando que uma disbiose 
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intestinal pode desencadear um desequilíbrio nos 
microrganismos que compõem o nicho pulmonar e assim 
causar uma piora diante dos quadros de infecções respiratórias. 
Palavras-chave: Microbiota. Sars – cov – 2. Disbiose. Eixo 
intestino – pulmão. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A COVID – 19 atingiu a população global de maneira 

avassaladora, devido a sua acelerada disseminação geográfica 

e fácil transmissão. Essa patogenicidade tem como principal 

característica a síndrome respiratória aguda grave, emergiu em 

Wuhan uma província de Hubei situada na China, no começo 

de dezembro de 2019, até se propagar por todo o mundo 

causando uma pandemia de surto global, o que provocou 

colapso no sistema de saúde. A infecção é causada pelo vírus 

Sars – cov – 2, o mesmo surgiu de uma fonte zoonótica e 

geralmente se espalha através da transmissão de contato e 

gotícula. O patógeno compartilha de semelhanças na 

sequência genética com o Sars - cov e o Mers – cov, devido a 

esse fato, o Sars – cov - 2 possuí características 

epidemiológicas comuns com esses dois vírus. O Sars – cov – 

2 parece ser mais contagioso do que a síndrome respiratória 

aguda grave (SARS) coronavírus SARS-CoV e coronavírus da 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio MERS-CoV (ACOSTA, 

et al. 2020; MA, CONG, ZHANG, 2020).  

Os CoVs pertencem a ordem Nidovirales e fazem parte 

da subfamília Coronavirinae, essa subfamília inclui quatro 

gêneros: Alphacoronavírus, Betacoronavírus, 

Gammacoronavírus  e Deltacoronavírus (LUNA, ANDRADE, 



DISTÚRBIO NA MICROBIOTA INTESTINAL CAUSADO PELA SARS–
COV–2  

197 
 

GAGGINI, 2021; DUARTE, 2020). Os Nidovirales possuem 

grandes genomas para vírus RNA, são extremamente 

replicantes por possuírem uma organização genômica 

conservada e necessitam de diversas reações enzimáticas 

únicas, além disso, devido à expressão numerosa de genes não 

estruturais eles dispõem de extensa mudança de quadro 

ribossômico (CHEN, LIU, GUO, 2020).  

O novo coronavírus, pertence aos betacoronavírus, essa 

subfamília tem a capacidade de infectar mamíferos, e uma das 

suas principais características é possuir o vírus envolto e conter 

genoma de RNA não segmentado, de um único fio, e de sentido 

positivo. O sars – cov 2 é composto estruturalmente por uma 

proteína denominada de spike (S), uma membrana, um 

envelope, proteínas nucleocapsid (N) e hemaglutinina (HA), 

onde a proteína S juntamente com a membrana e o envelope 

são incorporadas no envoltório viral, enquanto a proteína N 

protege o genoma RNA viral denominado como núcleo do vírus 

(UMAKANTHAN et al, 2020). 

Os inibidores do sistema renina – angiotensina - 

aldosterona (RAAS) é uma rede que desempenha um papel 

importante na manutenção da pressão arterial, bem como na 

homeostase dos eletrólitos e dos fluídos, interferindo na função 

de muitos sistemas principalmente no coração, vasos 

sanguíneos e rins. A angiotensina II, é o peptídeo bioativo 

representante do RAAS, participa amplamente da progressão 

de doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto do 

miocárdio e insuficiência cardíaca. A angiotensina I é 

um peptídeo que faz parte do RAAS. É formado a partir da ação 

da enzima renina sobre a angiotensinogênio. Sofre ação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pept%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angiotensinog%C3%AAnio
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da enzima conversora da angiotensina, gerando a angiotensina 

II (Ang-II). Até o momento, três receptores Ang-II foram 

identificados, e as afinidades desses receptores para Ang-II. 

Entre esses receptores, o receptor tipo 1 de angiotensina 

(AT1R) se liga ao Ang-II, causando vasoconstrição, proliferação 

celular, respostas inflamatórias, coagulação sanguínea e 

remodelação da matriz extracelular, enquanto o receptor 

angiotensina tipo 2 (AT2R) neutraliza os efeitos supracitados 

mediados pelo AT1R (NI et al, 2020). 

O Sars – cov – 2 entra na célula através da expressão de 

uma enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) que se 

conecta ao vírus servindo de receptor celular. Dessa forma a 

proteína de pico S interage com a ECA2 durante o primeiro 

passo do reconhecimento viral (UZUNIAN, 2020). Durante esse 

processo existem proteínas transmembranas que auxiliam 

também como receptoras, especialmente a transmembrana 

serina protease 2 (TMPRSS2) que em conjunto com a ECA2 se 

tornam indispensáveis durante a ligação da proteína viral a 

célula hospedeira (ASKIN et al 2020). 

A proteína de pico S do Sars – cov – 2 é dividida em duas 

unidades S1 e S2, a princípio S1 está localizada no domínio 

RBD e efetua a atividade de reconhecimento e ligação do vírus 

à célula hospedeira, enquanto a unidade S2 abriga os 

elementos que permitem a fusão do material viral com a 

membrana celular hospedeira (DE ALMEIDA, et al., 2020). 

Após o contato da proteína S com a ECA2 a mesma passa a 

ser processada pela TMPRSS2 que divide S2 gerando a 

separação do domínio RBD e ativando a proteína, por fim 

ocorre a invasão celular e a liberação do material genético do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima_conversora_da_angiotensina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angiotensina_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angiotensina_II


DISTÚRBIO NA MICROBIOTA INTESTINAL CAUSADO PELA SARS–
COV–2  

199 
 

vírus no citoplasma da célula infectada (PASTRIAN - SOTO, 

2020). 

Dentro da célula, o vírus passa por replicação causando 

uma série de mudanças na homeostase corporal. Todo esse 

desequilíbrio leva ao aparecimento de sintomas como: Febre, 

tosse seca, fadigas, mialgias, dores de cabeça, falta de ar e 

complicações gastrointestinais, em casos mais complexos os 

pacientes podem evoluir para uma pneumonia viral seguida de 

comprometimento pulmonar, além de complicações em 

diversos órgãos (JOTHIMANI et al, 2020; BRANN et al, 2020). 

Durante o processo de replicação viral os pneumócitos 

infectados liberam diversas citocinas e marcadores 

inflamatórios como as interleucinas IL-1, IL-6, IL-8 e IL-12, além 

do fator de necrose tumorais α (TNF-α), IFN-λ e IFN-β, CXCL-

10, proteína quimoattractante monocito-1 (MCP-1) e proteína 

inflamatória de macrofago-1α (MIP-1α). Todo esse evento 

inflamatório gera uma “tempestade de citocinas” e 

consequentemente danos ao organismo (PARASHER, 2020). 

A tempestade de citocinas se encaixa em uma condição 

de hiperinflamação sistêmica descontrolada devido ao excesso 

de citocinas, provocando uma resposta do sistema imunológico. 

Essa resposta descontrolada leva a liberação de interferons 

(IFN)  que possuem um papel central na imunidade inata 

relacionada ao vírus, o mesmo se liga a receptores específicos 

ativando a expressão de genes que codificam proteínas que 

possuem propriedades antivirais e imunomoduladoras 

(ANTONIO et al, 2020). Nesse processo os macrófagos 

aumentam de tamanho de maneira exacerbada, ativando a 

manifestação exagerada de linfócitos TCD8+, provocando 
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danos pulmonares e alterações metabólicas graves. As 

diversas disfunções provocadas pela liberação dessas citocinas 

durante a infecção ainda agridem o endotélio, tecido localizado 

no interior dos vasos sanguíneos causando várias lesões e um 

processo inflamatório, consequentemente o organismo recebe 

estímulos para recuperar o tecido, nesse momento a cascata 

de coagulação é ativada e devido a hipercoagulabilidade e as 

mudanças nas proteínas que participam do mecanismo de 

coagulação causada pela COVID – 19,  predispõe a 

complicações trombóticas. A trombose venosa profunda (TVP) 

é a formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias e 

ainda pode se manifestar como uma trombose cerebral e 

trombose arterial, ambas podem evoluir para uma embolia 

pulmonar quando falamos do Sars – cov – 2 (KIM et al, 2021; 

MEZALEK, 2021; RIVEROS et al, 2020). 

O ECA2 está expresso em grande parte dos tecidos, nas 

células endoteliais do coração e dos rins, na mucosa nasal e 

oral, nas células epiteliais dos pulmões, no fígado, no cérebro, 

nas células epiteliais esofágicas e abundantemente nos 

enterócitos do intestino delgado (ZHANG, GARRETT, SUN, 

2020; NOGUEIRA et al, 2020) 

Os pulmões são o primeiro alvo do vírus, devido a grande 

expressão de ECA2 em suas células. No decorrer do processo 

infeccioso e da liberação de citocinas, ocorre uma exsudação 

de líquidos causando alterações alveolares. Em contrapartida o 

sistema imunológico tenta compensar esse efeito ativando 

leucócitos, plaquetas e fibrina. Alterações patológicas graves 

podem ocorrer que incluem: Edema pulmonar, lesão alveolar 

difusa com formação de membranas hiline, hiperplasia 
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pneumocócica do tipo II reativo, exsudatos fibrinosos, 

monócitos e macrófagos dentro de espaços alveolares e 

infiltração inflamatória de células mononucleares intersticiais 

(HU, HUANG, YIN, 2020). 

Expressões de ECA2 são encontradas em regiões 

específicas do sistema nervoso como, cérebro, tronco 

encefálico, neurônios, pericitos vasculares e em células da glia. 

A maioria das células que compõem o sistema nervoso central 

(SNC) possuem receptores capazes de facilitar e intensificar o 

processo infeccioso. Em casos mais avançados da doença, 

após a tempestade de citocinas poderá ocorrer uma 

hipercoagulabilidade que provoca tromboembolismo venoso e 

obstrução arterial que juntamente com a hipóxia gerada pelo 

patógeno no agravo da infecção dificulta a oxigenação cerebral 

e pode levar a morte (BRANN et al, 2020). A neuroinflamação 

causada na fase da tempestade de citocinas causa mudanças 

no comportamento, no humor e encefalite. Ainda em 

consequência da neuroinflamação das terminações nervosas 

nasais e orais pode ocorrer a perda de paladar e olfato. Nos 

casos mais graves essa disfunção neurológica causada pelo 

Sars – cov – 2 ainda pode gerar encefalite necrosante aguda 

(ENA), meningoencefalite, acidente vascular cerebral (AVC) e 

síndrome de Guillain – Barré (GBS) (LOU et al, 2021). 

Os rins expressam ECA2 e devido a está condição suas 

células estão propensas a infecção causada pelo Sars – cov – 

2. Após a propagação da infecção pulmonar o vírus passa pela 

corrente sanguínea e entra em contato com os rins causando 

danos as células epiteliais tubulares renais através de um via 

particular de ECA2 que nos casos mais graves evolui para uma 
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necrose tubular aguda (NTA) que causa comprometimento da 

função renal (NOGUEIRA et al, 2020) 

As células cardíacas também expressam ECA2, o que 

facilita a entrada do vírus provocando danos cardiovasculares 

caracterizados por lesão do miocárdio, insuficiência cardíaca 

(IC), síndrome de Takotsubo (ST), arritmias e choques. A 

infecção propagada pelo patógeno causa um desequilíbrio na 

demanda metabólica e ocorre principalmente em pacientes em 

estado crítico da doença e que possuem fatores de risco 

cardiovasculares. A patogenicidade da COVID – 19 leva ao 

surgimento de lesões cardíacas e pulmonares e 

consequentemente induz o aumento de biomarcadores no 

sangue como o valor de D- dímero que influência diretamente 

no diagnóstico da formação de trombose venosa, 

procalcitonina, proteína C reativa, ferritina, troponina e NT – 

proBNP (COSTA et al, 2020). 

Os enterócitos também expressam abundantemente 

ECA2, diante desse fato a patogenicidade do Sars – cov -2 tem 

acesso livre para atacar células alvo gastrointestinais o que 

explica as manifestações de dores abdominais, vômitos e 

diarreias durante o quadro da doença. O patógeno causa 

desordem na homeostase da microbiota intestinal gerando 

interferência na manutenção da imunidade corporal, 

contribuindo para a proliferação da infecção (ZHANG, 

GARRETT, SUN, 2020; PERICO et al, 2021). 

A microbiota intestinal é uma comunidade colonizada por 

inúmeros microrganismos de várias espécies que compartilham 

de relações simbióticas e patogênicas com o organismo 

humano. Esse ambiente exerce funções essenciais no trato 
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gastrointestinal (TGI), desde facilitar processos de digestão e 

fermentação até a síntese de vitaminas. Além dessas 

circunstâncias, este microbioma participa do desenvolvimento e 

diferenciação do epitélio intestinal, bem como o do tecido 

linfoide associado ao TGI (GALT), esse tecido regula a 

homeostasia orgânica e possibilita imunomodulação, já que a 

mucosa intestinal é uma área que possui intenso contato com o 

meio externo e é um local que expressa diferentes respostas 

imunológicas. O funcionamento correto desse microbioma 

depende de vários fatores, portanto uma disbiose nesse local 

pode desencadear o surgimento de processos inflamatórios 

(GOMAA, 2020).  

A disbiose intestinal provoca um transtorno na 

comunidade de microrganismos existentes no microbioma 

alterando a diversidade bacteriana, em vista disso há o 

aumento do número de microrganismos patogênicos e a 

redução de microrganismos comensais afetando a mucosa 

intestinal e causando disfunções na barreia protetora. Essas 

disfunções interferem na manutenção do sistema imunológico e 

consequentemente dificultam a produção de imunoglobulinas 

que permeiam as defesas (FERREIRA, VIANA, REIS, 2020). 

A microbiota pulmonar bem como a entérica abrigam 

microrganismos comensais e patogênicos que exercem 

modulação imunológica no meio, evitando eventos 

inflamatórios. Evidências relatam uma conexão cruzada vital 

entre a microbiota intestinal e a microbiota pulmonar, 

denominada como o "eixo intestino-pulmão". Essa ligação 

ocorre por via hematogênica e permite a passagem de 

endotoxinas microbianas, citocinas, hormônios e metabólitos 
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como lipopolissacarídeos (LPS) e ácidos graxos de cadeia curta 

(SCFA). Portanto, uma disbiose na comunidade microbiana 

intestinal pode afetar as defesas imunológicas da microbiota 

pulmonar (VIGNESH et al, 2021). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A princípio a revisão sistemática foi embasada no 

contexto da COVID – 19 e as possíveis mudanças 

homeostáticas que o mesmo provoca, diante dessa temática a 

pesquisa foi direcionada para o processo de disbiose intestinal 

e pulmonar que o Sars – cov- 2 ocasiona nestes microbiomas, 

desse modo foi possível explanar o eixo intestino -  pulmões e 

a comunicação direta entre essas microbiotas.  

O primeiro estágio da revisão sistemática foi 

desenvolvido a partir de a análise de estudos publicados no 

período de 2019 a 2021 obtidos a partir a base de dados 

Sciencedirect, e portais de busca como google acadêmico e 

PubMed, publicados em português, inglês e espanhol, Os 

termos utilizados para a busca e seleção dos artigos foram: 

“Intestinal microbiota and COVID – 19”, “gut shaft – lung”, 

“pulmonary microbiota”, “COVID – 19” e “intestinal microbiota”. 

Os seguintes descritores no idioma português referem – se a: 

“microbiota intestinal e COVID – 19”, “eixo intestino – pulmão”, 

“microbiota pulmonar”, “COVID -19” e microbiota intestinal. 

A revisão sistemática incluiu estudos de coorte e 

transversal, que tiveram como objetivo analisar a mudança da 

colonização de bactérias intestinais e pulmonares durante o 

processo infeccioso da COVID – 19. O estudo foi baseado a 
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partir da população de adultos e crianças diagnosticados com a 

infecção. Foram excluídos os estudos cujo título e o contexto 

não se encaixavam na temática e também estudos pilotos e pré 

– clínicos. 

De todos os estudos anexados na revisão sistemática, 

foram extraídos os seguintes dados: título, autores, local, ano 

de publicação, tipo de estudo, população, método de análise, e 

os resultados do desfecho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da realização da pesquisa nas bases foram 

encontrados 242 artigos, após a filtragem foram baixados 24 

estudos, dentre estes, 2 estudos foram excluídos após a análise 

dos títulos e resumos. Após uma leitura minuciosa dos 22 

estudos 18 foram excluídos por não se enquadrarem nos 

critérios necessários para inclusão. Ao fim da seleção, 4 artigos 

foram incluídos na presente revisão sistemática. 

Os resultados dos estudos selecionados identificaram o 

processo de disbiose existente na microbiota intestinal e 

pulmonar frente à infecção do Sars – cov – 2. 

Rong Xu (2021) em seu estudo de coorte, realizado na 

população de infantil na China, investigou a deterioração 

progressiva do trato respiratório superior e dos microbiomas 

intestinais em crianças durante os estágios iniciais de infecção 

do COVID-19, a partir do sequenciamento de alto rendimento 

da região V4 do rRNA 16S bacteriano e a sequência de 

amplicon (ASVs). Que em resultados os Bacteroidetes e 

Firmicutes  foram significativamente enriquecidas no intestino 
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(fezes) de crianças com COVID-19, elas também apresentaram 

abundância maior de bactérias patogênicas e ambientais 

oportunistas, Pseudomonas, Herbaspirillum e Burkholderia 

foram encontradas tanto no trato respiratório superior quanto no 

intestino e Comamonadaceae_U foi significativamente 

enriquecido no trato respiratório superior. 

Lingling Tang (2020) em seu estudo de coorte, realizado 

na população de adultos na China investigou a significância 

clínica da correlação entre alterações nas principais espécies 

de bactérias intestinais e gravidade COVID-19, que a partir do 

método de análise de GenScript e da reação em cadeia da 

polimerase da transcrição reversa em tempo real (PCR), 

chegou ao resultado que a abundância de bactérias produtoras 

de butirato, como Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium 

butyricum, Clostridium leptume Eubacterium rectale, diminuiu e 

que além disso, o número de patógenos oportunistas comuns 

Enterococcus (Ec) e Enterobacteriaceae (E) aumentou. 

Yun Kit Yeoh (2021) em seu estudo de coorte, realizado 

na população de adultos na China, investigou como a 

composição da microbiota intestinal reflete a gravidade da 

doença e as respostas imunológicas disfuncionais em pacientes 

com COVID-19, que a partir do sequenciamento de espingarda 

total DNA extraído das fezes, especificou em seus resultados 

que vários comensais intestinais com potencial 

imunomodulador conhecidos como Faecalibacterium 

prausnitzii, Eubacterium rectale e Bifidobacteria foram sub-

representados em pacientes. Além disso, essa composição 

perturbada exibiu estratificação com concordância de gravidade 

da doença com concentrações elevadas de citocinas 
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inflamatórias e marcadores sanguíneos como proteína C 

reativa, lactato desidrogenase, aspartato aminotransferase e 

gama-glutamil transferase. 

Silan Gu (2020) em seu estudo de transversal, realizado 

na população de adultos na China, investigou as alterações da 

microbiota intestinal em pacientes com a Covid – 19 ou 

Influenza H1N, que a partir do sequenciamento da região do 

gene RNA ribosômico V3-V4. Chegou ao resultado de que os 

pacientes com COVID – 19 apresentaram uma abundância 

relativa significativamente maior de patógenos oportunistas, 

como Streptococcus, Rothia, Veillonella e Actinomyce,; e uma 

menor abundância relativa de simbióticos benéficos.  

A COVID – 19 desencadeia um desequilíbrio 

homeostático corporal provocando diversos sintomas ao longo 

do despejo viral, frente a essa instabilidade o organismo 

procura de alguma forma emitir um sinal de alerta, liberando 

citocinas, esses marcadores provocam uma hipercitocinemia 

causando inflamação com dano tecidual e alterações na 

permeabilidade intestinal. Em vista disso, é razoável supor que 

a microbiota intestinal e seus metabólitos exercem um papel 

considerável no curso da doença, tendo em vista que a disbiose 

intestinal gera uma desregulação do sistema imunológico e 

pode está associado a complicações nos quadros de doenças 

respiratórias (CONTE, TORALDO 2020). 

De acordo com Xu et al, (2020) os resultados 

apresentaram abundância de bactérias patogênicas tanto no 

trato respiratório quanto no TGI.  Bacterioides e Parasutterella 

Gram – negativas foram enriquecidos na microbiota intestinal, 

essas bactérias geram inflamações críticas na mucosa e estão 
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diretamente relacionadas à síndrome do intestino irritável. 

Foram encontrados níveis mais elevados de gêneros 

de Corynebacterium, Comamonadaceae, Burkholderia, 

Achromobacter, Brevundimonas, Ralstonia, 

Phyllobacterium e Burkholderiales.  Além da presença de 

Pseudomonas, o mesmo é responsável por causar várias 

doenças do trato respiratório como a pneumonia . 

 Microorganismos probióticos como Lactobacillus e 

Bifidobacterium e de F.prausnitzii, C.butyri cum, C.leptum e 

E.rectale, que compartilham de atividade anti-inflamatória 

sofreram redução. Com a redução dos microrganismos 

simbióticos houve o aumento de bactérias patogênicas no 

decorrer da gravidade dos casos.  Mediante o exposto, essa 

mudança exagerada na composição microbiana acaba 

contribuindo negativamente no processo de tempestade de 

citocinas e no aumento de biomarcadores sanguíneos, além de 

gerar susceptibilidade a infecções secundárias (TANG et al, 

2020; YEOH et al, 2021; GU et al, 2020). 

O ecossistema bacteriano simbiótico produz ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC) essenciais como o butirato, 

propionato e acetato. O butirato proporciona efeitos regulatórios 

conservando a fisiologia intestinal e o acetato é o principal 

substrato para lipogênese. Os AGCC são considerados 

intercessores na comunicação entre o microbioma intestinal e o 

sistema imunológico. Os mesmos produzem sinais que são 

transferidos para células imunes através de receptores de 

ácidos graxos gratuitos (FFARs), que fazem parte da família de 

receptores acoplados à proteína G (GPCRs). Todas as 

propriedades dos AGCC têm um efeito sobre seu potencial 



DISTÚRBIO NA MICROBIOTA INTESTINAL CAUSADO PELA SARS–
COV–2  

209 
 

imunomodulatório, ou seja, são capazes de manter o equilíbrio 

anti/pró-inflamatório. A atuação dos AGCC não se restringem 

apenas localmente nos intestinos colonizados por bactérias 

comensais, mas também influenciam as células imunes 

intestinais, e modulam a resposta imune por complexos 

inflamatórios de multi-proteínas. Evidências revelam ainda que 

os AGCC possuem potencial promissor na manutenção da 

homeostase imunológica dos sistemas urinário, respiratório e 

nervoso (RATAJCZAK et al, 2019). 

Esses simbióticos recebem constantemente a ação de 

peptídeos antimicrobianos secretados por células Paneth 

localizadas no intestino delgado, mais especificamente em 

criptas. Mudanças na razão entre esses filos causados durante 

a disbiose proveniente da contaminação pelo Sars – cov -2, leva 

a redução da diversidade microbiana benéfica e o crescimento 

de grupos marginais. A deficiência desses microrganismos 

predispõe as células Paneth a perder a capacidade de formar 

grânulos intracelulares normais acarretando na diminuição de 

secreção dos peptídeos antimicrobianos (MENG et al, 2020). 

Durante esse processo os microrganismos patogênicos 

aproveitam as condições ambientais favoráveis e intensificam o 

seu crescimento produzindo aglomerações de multicamadas, 

chamadas biofilmes, que as protegem do estresse físico no 

lúmen intestinal e conferem resistência induzindo sua adesão e 

infiltração, enfraquecendo a barreira epitelial, provocando a 

resposta inflamatória. O cenário ainda permite que as bactérias 

patogênicas fiquem ilesas às defesas do hospedeiro o que 

colabora para a progressão da doença. Portando, defeitos na 

função de barreira celular epitelial leva a exposição e 
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consequentemente moléculas e toxinas bacterianas entram em 

contato com a corrente sanguínea, além de provocar 

inflamação intestinal destrutiva (AMOROSO et al, 2020). 

Os microrganismos que habitam o TGI interagem com o 

hospedeiro por meio de uma relação simbiótica. Esse vínculo é 

respectivamente benéfico, permite contribuição dessas 

bactérias durante os processos metabólicos importantes, 

enquanto o hospedeiro fornece um ambiente ideal e os 

nutrientes necessários para a sobrevivência desses 

microrganismos. Evidências demostraram que a microbiota 

intestinal e sua composição bacteriana influência no aumento 

da resposta imune inata protetora. Ademais os simbióticos 

induzem a expressão de fosfatase alcalina no lúmen intestinal 

que desfosforila o componente tóxico do lipídio LPS, a 

desintoxicação desse mediador pró – inflamatório promove 

tolerância imunológica e regula o número de neutrófilos 

(BUDDEN et al, 2019). 

Correlacionando os efeitos da microbiota intestinal com 

o eixo intestino – pulmão, foi demonstrado que a autoimunidade 

pulmonar pode ser desenvolvida por células T – helper 17, que 

são induzidas por bactérias filamentosas segmentadas 

intestinais (SFB), o que nos permite considerar que a 

manipulação da microbiota intestinal pode ser útil no tratamento 

de infecções respiratórias (FITZGIBBON, MILLS, 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo infeccioso da COVID -19 provoca uma 

disbiose na microbiota intestinal aumentando o 
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desenvolvimento de espécies bacterinas patogênicas 

resultando em redução dos microrganismos simbióticos. As 

infecções respiratórias estão associadas a uma alteração na 

composição da microbiota intestinal, que mediante a mudança 

da homeostase na colonização desse ambiente, ocorrem 

diversas disfunções na barreira protetora, o que explicaria as 

manifestações gastrointestinais existentes durante o quadro da 

doença. Devido à ligação contínua dos microbiomas intestinal e 

pulmonar e a conexão dos mesmos com as respostas 

imunológicas corporais. A disbiose intestinal pode desencadear 

um desequilíbrio nos microrganismos que compõem o nicho 

pulmonar e assim causar uma piora diante dos quadros de 

infecções respiratórias. 

Diante aos resultados torna-se possível considerar a 

melhoria de futuras intervenções imunológicas no combate à 

COVID-19 com a modulação do microbioma intestinal, já que os 

estudos apresentam correlação, entretanto mais estudos são 

necessários. 
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RESUMO: As doenças neurodegenerativas como o Alzheimer 

e Parkinsonatingem principalmente ao público idoso,com mais 

de 60 anos, podendo vir a acontecer por herança familiar 

carregando o fator genético da doença ou por hábitos de vida 

ao longo dos anos. Dados do IBGE mostram que o número de 

casos vem aumentando a cada dia mais. O propósito final desta 

revisão sistemática da literatura foi analisar como a alimentação 

pode auxiliar no controle e no retardo do aparecimento das 

doenças neurodegenerativas. Foram utilizados dados sobre 

osnutrientes e minerais presentes nos alimentos e que atuam 

como antioxidantes, retardando o processo de estresse 

oxidativo que segundo estudos podem vir a ser considerados 

como um dos precursores para o aparecimento das doenças 

neurodegenerativas. Foi possível avaliar que micronutrientes 

como as vitaminas C, D, E e do complexo B atuam como ótimas 

fontes de antioxidantes naturais, evitando o aumento do 
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estresse oxidativo sofrido pelas células apresentando 

resultados positivos no controle da progressão das doenças, 

sendo possível avaliar diferentes tipos de dietas que continham 

como principal base os alimentos que forneciam estas 

vitaminas e minerais e como elas influenciariam no retardo ou 

na progressão das doenças. Deixando em evidencia a 

importância da nutrição como fator benéfico contra estas 

patologias. 

Palavras-chave:Doenças Neurodegenerativas. Alimentação. 

Antioxidante. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento natural pode ser considerado um 

estado pró-inflamatório, ocasionando diversas mudanças no 

corpo e no sistema de defesa antioxidante. As doenças 

neurodegenerativas podem ser consideradas como o 

adoecimento progressivo de neurônios nas estruturas do 

sistema nervoso central, o que com o passar do tempo resulta 

em alterações funcionais gradativas e muitas vezes sem 

reversões (DE MARCHI et al., 2021). 

Estas doenças podem ser desencadeadas por diversos 

fatores como distúrbios genéticos, exposição a substâncias 

tóxicas e estresse oxidativo atingindo um público de adultos 

maduros e idososse tornando doenças irreversíveis e 

incuráveis. A nutrição pode servir como um retardante para o 

aparecimento destas doenças (DE MARCHI et al., 2021). 

 A incidência de doenças neurodegenerativas em idosos 

é um agravante ao envelhecimento natural, o número de idosos 
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que apresentam doenças neste espectro vem aumentando 

cada dia mais reduzindo de 10-30anos de vida. Segundo dados 

do ano de 2019 doInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), estima-se que no Brasil onde existem 29 milhões de 

pessoas acima dos 60 anos acredita-se que cerca de 2 milhões 

possuem algum tipo de doença neurodegenerativa sendo 40 a 

60% Alzheimer, infelizmente estes dados podem ser 

subestimados devido ao número de pessoas negligenciadas ou 

que não recebem o diagnóstico correto.    

   Infelizmente até o momento não existem 

métodos terapêuticos que curem ou desacelerem a progressão 

da doença, existindo apenas fármacos com base em 

micronutrientes que auxiliam na estabilização dos sintomas 

funcionais da doença (GARCIA, 2019).    

 É válido ressaltar a importância e relevância de uma 

alimentação saudável e balanceada para cada indivíduo como 

fator de prevenção e proteção contra as doenças 

neurodegenerativas, visto que a associação de uma dieta 

balanceada e uma boa qualidade de vida atua na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis (SANT’ANA et al., 2018).

 Nesse contexto, o objetivo desta revisão foi analisar os 

efeitos dos alimentos no controle das doenças 

neurodegenerativas em idosos. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os estudos da literatura sobre os efeitos dos alimentos 

no contexto das doenças neurodegenerativas foram 

fundamentados nos princípios de uma revisão sistemática da 

literatura. Trata-se de uma revisão sistemática,sendo 
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caracterizada como uma modalidade de pesquisaque segue 

protocolos específicos buscando entender e 

apresentarsensatez a um grande corpus documental, 

especialmente, verificando o que funciona e o que não funciona 

num dado contexto (GALVÃO, 2019). 

Para realização desta pesquisa foram selecionados 

artigos e jornais em inglês e português publicados nos últimos 

5 anos. As bases de dados utilizadas foram Google Acadêmico 

e PubMed. Utilizou-se os seguintes descritores “Nutrition”, 

“dietary”, ‘“Alzheimer” e “Food andneurodegenerativediseases”, 

quando pesquisados em bases de dados internacionais, e seus 

correspondentes em língua portuguesa “Micronutrientes e 

doenças neurodegenerativas”, “Alimentos e doenças 

neurodegenerativas”, “Alzheimer e estresse oxidativo” e 

“Estado nutricional”, quando em bases de dados com estudos 

em português. 

Na presente revisão, foi feita uma busca ampliada em 

artigos, revistas médicas que testaram efeitos positivos no 

consumo dos alimentos sobre as doenças neurodegenerativas 

em idosos. Foram utilizados como base 40 estudos que 

evidenciaram os micronutrientes disponíveis nos alimentos 

como protetores do sistema cognitivo.Sendo descartados desta 

revisão livros, meta-análise, revisões e relatos de caso, bem 

como trabalhos realizados em animais e in vitro. Os artigos que 

foram selecionados por meio de uma leitura sistemática 

começaram sendo investigados a partir da interpretação dos 

títulos e resumos, fazendo parte do processo de exclusão 

aqueles em que o conteúdo não fazia ligação ao tema abordado 

na pesquisa. Posteriormente, com os artigos que foram enfim 
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selecionados, realizaram-se textos, análises e discussões das 

conclusões obtidas na pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro 1. Nutrientes que auxiliam na melhora da cognição 

em casos de doenças neurodegenerativas.  
Nutriente Mecanismo de ação 

sugerido 

Recomendação 

diária de 

consumo 

Principais fontes 

alimentares 

 

 

Vitamina B1 

(Tiamina) 

Essencial para ajudar as 

células a converterem 

carboidrato em energia e é 

necessária para o bom 

funcionamento das células 

nervosas e do cérebro 

(RUBERT, 2017). 

 

 

1,2mg/dia  

(RUBERT, 2017). 

 

Leveduras, farelo de 

trigo, cereais integrais e 

castanhas (RUBERT, 

2017). 

 

 

 

 

Vitamina B6 

(Piridoxina) 

 

 

 

 

Influencia o sistema nervoso 

através de seus efeitos sobre 

vários minerais e 

neurotransmissores cerebrais 

(CARDOSO FILHO, 2019) 

 

 

 

 

 

 

1,3 μg/dia  

(SILVA, 2018) 

 

 

Alimentos de origem 

animal (carnes, de porco 

principalmente), leite e 

ovos. Entre os vegetais 

estão a batata inglesa, 

aveia, banana e gérmen 

de trigo (CARDOSO 

FILHO, 2019) 

 

 

 

Vitamina B9 

(Folato) 

Participa do metabolismo dos 

aminoácidos e da síntese dos 

ácidos nucléicos, sendo 

essencial para a formação das 

 

 

400 μg 

(RUBERT, 2017). 

Vísceras, o feijão e os 

vegetais de folhas 

verdes como o espinafre, 

aspargo e brócolis, a 
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células do sangue (RUBERT, 

2017). 

beterraba (RUBERT, 

2017). 

 

 

Vitamina B12 

(Cobalamina) 

Exerce papel importante na 

formação do sangue, no 

crescimento e nos processos 

metabólicos, especialmente 

ligados as proteínas 

(CARDOSO FILHO, 2019) 

 

 

 

2,4 μg/dia  

(SILVA, 2018) 

 

 

Alimentos de origem 

animal (CARDOSO 

FILHO, 2019) 

 

 

 

Vitamina C 

(ácido 

ascórbico) 

 

Responsável pelo nosso 

sistema imune e desempenha 

um importante papel no nosso 

desenvolvimento, essencial 

para o crescimento 

subcutâneo, das cartilagens 

dos ossos e dos dentes 

(CARDOSO FILHO, 2019) 

 

 

 

 

1,5g a 2,0g 

(CAVALARI, 2018) 

Frutas cítricas como o 

limão, a laranja, acerola, 

caju, goiaba, repolho, 

brócolis, couve-flor, 

groselhaspretas, 

pimentão doce, salsa, 

batatas, batatas doces, 

couves de Bruxelas, 

morangos, manga 

(CAVALARI,2018) 

 

 

Vitamina D 

Influente na absorção de 

cálcio e fósforo auxiliando 

efetivamente na mineralização 

óssea, papel adicional muito 

importante no sistema nervoso 

central, na neuroproteção e na 

neuromodulação (REZENDE, 

2018) 

 

600UI/dia  

(REZENDE, 2018) 

Exposição à radiação 

ultravioleta, salmão, 

atum, sardinha, gema do 

ovo, fígado, leite e 

derivados (REZENDE, 

2018) 

 

 

Vitamina E 

 

Eliminar os radicais livres, 

obter uma resposta eficaz no 

efeito anti-inflamatório e 

proteger os neurônios da 

 

 

15 mg/dia 

(SILVA, 2018). 

Alimentos de origem 

vegetal, como: óleos 

vegetais, gérmen, trigo, 

milho e soja 

(BIASEBETTI et al., 

2018) 
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apoptose (RODRIGUES, 

2019). 

 

 

 

Selênio 

Essencial em várias vias 

metabólicas cruciais, 

participando do metabolismo 

dos hormônios tireóides, na 

regulação das funções 

imunológicas e nos sistemas 

de defesa antioxidante 

(RODRIGUES, 2019) 

 

55 μg/dia 

(FAKIH et al., 

2019) 

 

Carnes, castanhas do 

Pará e frutos do mar 

(FAKIH et al., 2019). 

 

 

Ômega 3 

 

Desempenha um papel 

importante como anti-

inflamatório, na garantia de um 

envelhecimento saudável, 

proporcionando a 

neuroproteção. (DE SOUZA 

MELO et al.,2020)  

 

 

 

4,0g/dia 

(DE SOUZA, 

2020) 

 

Sementes oleaginosas 

como a soja, linhaça, 

canola e em peixes, 

principalmente de águas 

mais profundas. 

(FERRAZ et al.,2017) 

Fonte: próprios autores. 

 

Os trabalhos encontrados colocam em evidência a 

importância de algumas vitaminas e minerais na prevenção das 

doenças neurodegenerativas. Alguns nutrientes como 

vitaminas C, E, D e do complexo B, são conceituados os 

principais nutrientes ligados à prevenção da doença de 

Alzheimer e Parkinson (CLETO, 2020). Quando são ingeridas 

em quantidades adequadas associadas a uma alimentação 

saudável, decorrente do seu potencial antioxidante, são 

capazes de reduzir problemas causados em neurônios por 

conta do estresse oxidativo e inflamação crônica do tecido 

(BIGUETI, 2018). 
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 Diante da análise acima, foi constatado que existe uma 

relação entre o estresse oxidativo e o desenvolvimento de 

doenças neurodegenerativas, o que ocasiona o consumo de 

antioxidantes extremamente necessários na prevenção da 

saúde cerebral (SIMÕES et al., 2021). Alimentos que 

contenham altas concentrações de nutrientes como a vitamina 

A, C, E, D e carotenoides retratam esse potencial de combate 

ao estresse oxidativo, e pesquisas comprovam sua eficácia 

(CLETO, 2020). 

 Dito isso, a finalidade da presente revisão sistemática foi 

analisar os efeitos dos alimentos nas doenças 

neurodegenerativas em idosos. Apesar de outras revisões 

sistemáticas e meta-análises terem verificado o papel fisiológico 

que ocasionam as patologias, pouco foi verificado o alimento 

como coadjuvante, auxiliando na reparação da cognição.  

 

Efeitos da coenzima Q10 no retardo do envelhecimento 

oxidativo 

 

A coenzima Q10, também conhecida como Ubiquinona, 

é produzida pelo nosso corpo de forma natural, porém essa 

produção com o passar dos anos diminui, o que pode ocasionar 

patologias como insuficiência cardíaca síndromes metabólicas 

e doenças neurodegenerativas, por exemplo, Parkinson e 

Alzheimer (ANTUNES, 2021). 

 A Coenzima Q10 possui um papel antioxidante na 

mitocôndria, responsável principalmente por ser um poderoso 

antioxidante, prevenindo danos oxidativos causados por 

radicais livres. É por causa desse seu caráter antioxidante e 



EFEITOS DOS ALIMENTOS NO CONTROLE DE DOENÇAS 
NEURODEGENERATIVAS EM IDOSOS 

222 
 

amplamente neuro protetor que a coenzima Q10 pode atuar de 

forma benéfica como retardante do processo do 

envelhecimento, exercendo um papel importante contra as 

doenças neurodegenerativas, levando em consideração que 

ela atua formando uma defesa contra radicais livres 

provenientes destas doenças (LANGE et al., 2020). 

Os primeiros estudos realizados sobre o efeito da 

coenzima Q10 dentro da mitocôndria chegaram à conclusão 

que a suplementação com Ubiquinona se torna um precursor 

importante para redução da perda de neurônios 

dopaminérgicos, sendo esta uma conclusão que se sustenta até 

os dias atuais (JACOBS et al., 2020). 

Alguns alimentos ricos em coenzima Q10 e que podem 

ser implementados a dieta: Carne bovina ou de frango, peixes 

de águas frias (exemplo o salmão e atum), nozes, amendoim, 

vegetais verde-escuros e os cereais integrais, é importante citar 

que o organismo humano absorve apenas 10%, o que é o 

suficiente se mantida uma alimentação regular destes 

alimentos, quando não é possível manter estes alimentos na 

dieta existe a possibilidade de suplementação. 

Especificamente não existem evidências que 

comprovem que a suplementação com a Coenzima Q10 possa 

apresentar quadro de melhora quando as doenças 

neurodegenerativas já estão em progressão, porém exames de 

sangue que analisaram o plasma, Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (HPLC) com Detecção Eletroquímica, feitos no 

momento do diagnóstico demonstraram baixas taxas de CoQ, 

demonstrando que pode funcionar como um aliado na 

prevenção de doenças neurodegenerativas, na manutenção do 
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funcionamento das células mitocondriais e do Sistema Nervoso 

Central (MCGARRY et al., 2017). 

Efeitos do Ômega 3 no desempenho das funções 

cognitivas 

 

O ômega-3 é classificado como ácido graxo essencial de 

cadeia longa por ter de 14 a 22 átomos de carbono, sendo do 

tipo poli-insaturado, podendo ser encontrado em forma natural 

(peixes, oleaginosas, óleos vegetais...) e em forma artificial 

(fármacos). Segundo Melo, et al (2020) o ômega-3 destaca-se 

por desempenhar um papel importante como anti-inflamatório, 

na garantia de um envelhecimento saudável, proporcionando a 

neuroproteção, deste modo, demonstra-se ser um nutriente 

importante para  a manutenção das estruturas neurais, pois 

influencia positivamente na prevenção e tratamento de algumas 

doenças neurodegenerativas, atuando como precursor na 

formação do ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido alfa-

linolênico (ALA) e o ácido docosaexaenoico (DHA).  

Na suplementação é importante haver uma dosagem 

correta desse nutriente visando o funcionamento neuronal 

normal, em um ensaio clínico randomizado duplo-cego de 

Taghizadeh et al., (2017) foram observados 60 pacientes com 

Parkinson, foram administrados 000 mg de ômega-3 e 400 UI 

de vitamina E, após 12 semanas de intervenção, comparado 

com o placebo, as suplementações levaram a uma melhora 

significativa da doença e demonstraram reduzir importantes 

marcadores inflamatórios.  

 Nos estudos realizados avaliou-se administração através 

de suplementação e da dieta, constatando que na 
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suplementação houve melhora da memória em indivíduos com 

idade superior a 60 anos e comprometimento cognitivo leve. 

Além disso, concluíram que o consumo alimentar incluindo 

alimentos fonte de ômega-3 foi associado à redução de perda 

na função cognitiva (19%), constatando que o ômega-3 está 

associado a menor incidência de doenças neurodegenerativas. 

 

Efeitos das Vitaminas C, D, E e Complexo B como agentes 

antioxidantes 

 

Algumas vitaminas como C, D e E agem como 

antioxidantes nas membranas celulares, sendo capazes de 

prevenir uma destruição celular causada pela oxidação, agindo 

como protetor das células cerebrais (LIMA et al., 2020). Vários 

estudos mostraram que as vitaminas podem afetar o risco de 

declínio cognitivo e demência, especialmente em idosos frágeis 

e com risco de deficiência desses micronutrientes 

(RODRIGUES, 2019). 

As principais fontes de vitamina E são encontradas em 

óleos vegetais, nozes, sementes e frutas, mas, quando ocorre 

a refinação dos óleos ou a exposição ao calor e luz solar nas 

demais fontes alimentares, há perdas substanciais dessa 

vitamina (BIASEBETTI et al., 2018). As suas principais funções 

são eliminar os radicais livres, obter uma resposta eficaz no 

efeito anti-inflamatório e proteger os neurônios da apoptose 

(WEBER et al., 2019). 

 A mesma se acumula principalmente nas membranas 

celulares, protegendo-as dos prejuízos causados pelos radicais 

livres, possui vínculo com os lipídeos e é absorvida no intestino, 
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com o metabolismo acontecendo no fígado (BEZERRA, 2021). 

Quando ocorre o déficit, sua primeira aparição é na forma de 

uma neuropatia sensorial periférica, confirmando a formação e 

manutenção da função do sistema nervoso central, sustentando 

o seu bom funcionamento na prevenção e tratamento das 

doenças neurodegenerativas. Sua relevância foi inversamente 

associada com o aumento de registros no perpassar do 

envelhecimento, tendo uma resposta defensora na função do 

sistema nervoso periférico (RODRIGUES, 2019). 

A vitamina C ou ácido ascórbico proporciona proteção 

aos neurônios da perda oxidativa direta e indiretamente, além 

de restabelecer a forma reduzida da vitamina E, aferindo um 

aumento do seu poder antioxidante. Outras pesquisas 

demonstram que a compatibilidade entre as duas vitaminas é 

útil, pois adia a necessidade do início da medicação com L-dopa 

que tem como propósito aumentar a quantidade de dopamina 

no cérebro, ajudando a aliviar os sintomas da doença (DANTAS 

et al., 2019). 

A vitamina D é um neuroesteróide indispensável para o 

desenvolvimento e funcionamento do cérebro, estando ligada a 

uma ampla diversidade de doenças neurológicas, como as 

doenças neurodegenerativas (LANGE et al., 2019).  Encontra-

se absorvida no intestino delgado e é levada até o fígado, tendo 

como função manter as concentrações adequadas de cálcio e 

fósforo, podendo ser obtida grande parte por exposição solar, 

além dos cereais, sucos, leite, entre outros. A sua deficiência 

vai além do comprometimento do metabolismo ósseo, ou seja, 

há também um aumento no risco de ocorrer diversos distúrbios, 

como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, alguns tipos 
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de câncer, deficiência de cognição e imunidade, 

depressão,alergia, entre outros. Alguns estudos clínicos 

defendem a importância da vitamina D no anteparo contra o 

declínio cognitivo e revela uma forte associação entre pequenas 

concentrações da mesma e um alto risco de demência 

(RODRIGUÊS, 2019).  

Já as vitaminas do complexo B, como B6 (piridoxina) e 

B12 (cobalamina), tem o objetivo de defender a integridade do 

sistema nervoso central e acaba sendo importante para a 

função motora e cognitiva, possibilitando uma proteção 

adicional no tratamento das doenças. São encontradas em 

alimentos de origem animal, como peixes, fígado, carnes 

vermelhas, ameixas, abacate, ovos e laticínios, assim como em 

bananas e avelãs, por exemplo. A deficiência de B6 e B12 tem 

sido comum em pacientes com algum tipo de doença 

neurológica crônica, em idosos é causada principalmente pela 

má absorção deste nutriente presente em alimentos, causando 

anemia, fraqueza muscular, falta de apetite, enfraquecimento 

do sistema imunológico, demência, entre outros (DANTAS et 

al., 2019). 

 

Resveratrol no auxílio às doenças neurodegenerativas 

 

O resveratrol é um polifenol encontrado nas uvas, 

mirtilos e framboesas, assim demonstrando exercer efeitos 

protetores em várias doenças neurodegenerativas, em estudos 

in vitro e in vivo com animais o resveratrol demonstra uma 

atividade neuroprotetora (ERRANTE, 2021) sendo considerado 

altamente benéfico, agindo de forma que inibe a formação das 



EFEITOS DOS ALIMENTOS NO CONTROLE DE DOENÇAS 
NEURODEGENERATIVAS EM IDOSOS 

227 
 

fibrilas de  β-amilóideedo mesmo modo reduz a secreção doβ-

amilóide, também é possível notar que o resveratrol evita o 

prejuízo cognitivo e o estresse oxidativo, assim mostrando que 

o tratamento com este composto pode contribuir com a redução 

dos danos oxidativos e o volume da lesão cerebral. 

 Considera-se seu uso essencial na proteção neuronal, 

devido a suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias 

(SANTOS et al., 2019), podendo ser útil para a prevenção da 

neurodegeneração em idoso, sendo benéfica sua utilização 

antes do aparecimento dos sintomas relacionados às 

demências (MAZZANTI, 2016), entretanto considera-se 

necessário novos estudos visto que há limitações nesses pois 

conhece pouco sobre os efeitos farmacológicos do resveratrol.  

 

Selênio: Ação antioxidante 

 

 O selênio é um micronutriente que atua no sistema 

imunológico e principalmente como um antioxidante juntamente 

com a vitamina E, ajudando no controle da formação dos 

radicais livres, que são resultantes do processo de estresse 

oxidativo(SCORTECCI, 2019). 

 Uma vez que o processo de estresse oxidativo está 

relacionado ao surgimento das doenças neurodegenerativas é 

coerente fazer a associação dos micronutrientes como fator de 

prevenção e retardo destas patologias, levando em 

consideração a eficácia do Selênio como um importante 

percussor antioxidante do nosso organismo. 
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Dieta cetogênica no auxílio às doenças neurodegenerativas 

 

Rica em gorduras, restringida de carboidratos e 

moderada em proteínas, assim caracteriza-se a dieta 

cetogênica (DC), atualmente vista como dieta da moda, mas na 

verdade trata-se de uma intervenção terapêutica dietética. A 

dieta é baseada em produtos animais enriquecidos em gordura, 

incluindo carne de porco, carne de boi, manteiga, banha, queijo, 

ovos, e até 100 g de vegetais e frutas (CAETANO et al., 2020).  

Estudos mostram que a DC aumenta os níveis séricos 

de corpos cetônicos que funcionam como uma fonte de energia 

para o cérebro e que seus componentes possuem efeitos 

neuroprotetores, assim concluindo que essa dieta possui efeitos 

anti-inflamatórios, antioxidantes e anti-apoptóticas, sendo 

capaz de alterar a excitabilidade neuronal e também a redução 

dos danos decorrentes das doenças neurodegenerativas.  

Em relação aos pacientes com Doença de Alzheimer 

leve/moderada foi observada uma melhora cognitiva após a 

intervenção. Mesmo não havendo um motivo mecanicista de 

como isso ocorreu, acredita-se que seja pelo efeito da 

homeostase, embora muitos estudos aleguem que a DC é 

capaz de atenuar a progressão e as alterações provocadas. No 

estudo clínico piloto de Taylor et al (2018) avaliou-se a 

viabilidade e os efeitos cognitivos de uma DC, sendo 15 

participantes com a Doença Alzheimer de 69 a 73 anos, 

concluindo que a escala da doença de Alzheimer-subescala 

cognitiva melhorou em 4,1 pontos durante a dieta. 
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Mas em virtude de os resultados serem contraditórios e 

os estudos escassos há necessidade de novos estudos em 

humanos portadores de doenças neurodegenerativas 

 

Dieta Mediterrânea: pontos benéficos no auxílio às 

doenças neurodegenerativas. 

  

A dieta Mediterrânea vem sendo um dos tipos de 

alimentação mais estudados por conta do seu resultado positivo 

na saúde da população. É composta por frutas, vegetais, 

legumes e cereais, azeite, como fonte principal de gordura 

adicionada, pequenas porções de peixe, pouco ou moderado 

consumo de laticínios, baixa ingestão de carnes vermelhas e de 

aves, o uso de condimentos e especiarias para o tempero, 

substituindo o sal, e o consumo moderado de vinho 

(FERREIRA, 2019).  

Dito isso, pode-se observar um consumo equilibrado de 

ácidos graxos mono e poli-insaturados, como o azeite e peixe, 

uma ingestão negativa de gorduras trans, além de um alto 

consumo de fibras alimentares, dentre elas os vegetais e grãos 

integrais, e de substâncias com efeitos anti-inflamatórios e 

antioxidantes. Esses componentes atuam contribuindo sobre as 

vias metabólicas, levando a uma redução do estresse oxidativo 

e do risco de doenças inflamatórias (FILIPAKIS, 2020). 

 Têm sido colocadas em evidência as vantagens da Dieta 

Mediterrânea como prevenção da demência decorrente dos 

seus efeitos anti-inflamatórios e cardioprotetores, 

transparecendo uma menor taxa de declínio cognitivo e a um 

risco reduzido da Doença de Alzheimer (DA), mostrando efeitos 
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positivos nas estruturas neuronais e alterações morfológicas 

precoces referentes a neurodegeneração e DA. Posto que o 

cérebro é um órgão bastante sensível à oxidação, estando 

ligada ao transtorno cognitivo e a idade, a necessidade de 

alimentos com propriedades antioxidantes pode ter um papel 

imprescindível na preservação cognitiva (PEREIRA, 2018). Mas 

há controvérsias, alguns estudos não obtêm resultados 

consistentes, e a comprovação de uma relação causal entre a 

dieta mediterrânea e a melhora no declínio cognitivo é limitada 

devido ao reduzido número de estudos de intervenção 

realizados (PINTO, 2021). 

 

Dietas lipídicas 

  

 É possível falar que dietas hiper lipídicas, ricas em 

gordura, podem ser associadas a doenças neurodegenerativas, 

devido ao seu poder oxidante capaz de resultar em perda de 

cognição podendo acelerar o processo de perda de 

memóriaprecoce, consequentemente o surgimento de sintomas 

de danos neurocognitivos que são facilmente encontrados em 

pacientes que sofrem de Doença de Alzheimer (KAIZER et al., 

2018). 

 Sah et al., (2017) demonstra em seus estudos que dietas 

hiperlipídicas podem sim acelerar os processos de perda 

cognitiva devido ao alto teor de estresse oxidativo gerado, 

consequentemente agravado a apoptose neural, afetando 

assim o empenho da memória e da coordenação motora. 
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A influência da microbiota intestinal nas doenças 

neurodegenerativas 

  

Entende-se por microbiota intestinal um ecossistema 

vivo que possui uma relação simbiótica com o hospedeiro, 

assim sendo capaz de exercer inúmeras funções visando a 

saúde e homeostasia. A composição da microbiota intestinal é 

influenciada por fatores extrínsecos, como os hábitos 

alimentares, o estilo de vida, as infecções e a exposição 

microbiótica nos primeiros anos de vida, e por fatores 

intrínsecos, incluindo fatores genéticos, metabólicos, 

imunológicos e hormonais (SACRAMENTO, 2020). Sua 

principal função é de controlar a proliferação de bactérias 

patogênicas, quando ocorre um desequilíbrio classifica-se 

como disbiose intestinal.   

A desregulação da microbiota intestinal contribui para o 

desenvolvimento e o avanço de diversas doenças, das quais se 

destacam as doenças neurodegenerativas. O consumo de 

alimentos frescos, in naturae até mesmo fermentados tem 

diminuído cada vez mais, levando a alimentação a se basear 

em alimentos processados e ultraprocessados com isso 

acompanhado de alterações na microbiota intestinal. As 

alternativas terapêuticas que abrangem a microbiota intestinal 

é a dieta rica em fibras e pobre em gorduras, probióticos, 

prebióticos, simbióticos e transplante de microbiota intestinal. 

Estudos indicam que a disbiose é apontada como o principal elo 

entre a microbiota intestinal e a progressão da Doença de 

Alzheimer em idosos (SACRAMENTO, 2020). 
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CONCLUSÃO 

Foi possível perceber que estas patologias 

neurodegenerativas acontecem por motivos multifatoriais, 

porém, evidências achadas nos estudos levam em 

consideração o estresse oxidativo como importante percussor 

para o surgimento das mesmas. Diante desta informação, é 

possível relatar a importância dos alimentos com ação 

antioxidante, como o caso dos micronutrientes, podendo citar 

as vitaminas C, D e E, sendo considerados antioxidantes 

naturais, levando em consideração a sua ação protetora contra 

os radicais livres resultantes do estresse oxidativo.  De 

acordo com os estudos analisados, pode-se concluir que uma 

alimentação balanceada com escolha adequada para o 

paciente é fundamental, deve ser aplicada a regra de dietas 

ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes aliada à adoção de 

um estilo de vida saudável, contribuindo para a redução nas 

chances de um possível desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas, assim como auxiliam contra o 

agravamento das mesmas. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a 
existência de associação entre o estado nutricional materno e 
intercorrências perinatais em pares de mães e recém-nascidos 
em internação hospitalar. Estudo prospectivo, quantitativo e 
com análise descritiva, realizado nas Unidades de Cuidados 
Intensivos e Semi-intensivos Neonatal de dois hospitais 
públicos do Rio Grande do Norte. Foram realizadas as 
avaliações do estado nutricional gestacional (inicial e final) e do 
ganho de peso materno durante a gestação. Investigou-se 
ainda a ocorrência de desfechos perinatais adversos como 
prematuridade e inadequação do peso ao nascer. Tais variáveis 
foram analisadas para verificar a existência de associação entre 
elas. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o 
software SPSS versão 7.0. No início (n=38; 40,4%) e ao final 
(n=44; 46,8%) da gestação, a maioria das mães estava com 
excesso de peso, contudo o ganho de peso gestacional total foi 
predominantemente baixo (n=45; 47,9%). A maioria dos recém-
nascidos nasceu prematuramente (n=55; 58,5%), mas com o 
peso adequado para a idade gestacional (n=68; 72,3%). Não 
houve associação estatisticamente significativa entre os dados 
maternos e os dos recém-nascidos (p>0,05). O estado 
nutricional gestacional (inicial e final) e o ganho de peso da 
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população avaliada não se associaram a desfechos perinatais 
adversos identificados. Entretanto, faz-se necessária 
adequação do estado nutricional materno visando à redução do 
risco de prejuízos ao binômio mãe-filho. 
Palavras-chave: Gravidez. Nutrição materna. Ganho de peso 

na gestação. Recém-nascido de baixo peso.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O estado nutricional materno pré-gestacional e 

gestacional interfere no resultado da gravidez e nas condições 

perinatais do concepto (LUCINDO; SOUZA, 2021). Diante 

disso, a avaliação antropométrica é primordial para avaliar e 

monitorar o estado nutricional nesse período. No início da 

gestação, a antropometria permite detectar risco nutricional, 

prevenir a morbimortalidade perinatal e estabelecer a 

recomendação de ganho de peso durante a gravidez (SANTOS 

et al., 2021). 

O excesso de peso materno pode causar resultados 

negativos tanto para a mãe quanto para o bebê, incluindo a 

necessidade de parto cesáreo, macrossomia (peso ao nascer > 

4000 gramas) e até mesmo a morte fetal. Além disso, a 

obesidade na gestação pode afetar a saúde no decorrer da vida 

da mãe e da criança (CARRELI et al., 2020; BRANDÃO; SILVA; 

SIQUEIRA, 2019). 

Nesse contexto, o peso pré-gestacional é um dos 

principais determinantes do ganho de peso total, o qual deve 

ser definido e avaliado de acordo com o estado nutricional inicial 

da gestante. Um ganho de peso adequado diminui riscos e 

resultados perinatais desfavoráveis para a mãe e o recém 
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nascido (SANTOS et al., 2017;  MANERA; HOFELMANN, 

2019).  

Por outro lado, o ganho de peso insuficiente pode causar 

maior morbidade perinatal, baixo peso ao nascer (BPN) (<2500 

gramas) e prematuridade (<37 semanas de gestação), sendo 

esta última considerada uma prioridade de saúde pública, pois 

consiste na causa mais importante de mortalidade neonatal e a 

segunda principal causa de morte em crianças menores de 5 

anos (LEITE; PORT, 2018; GUIMARÃES et al., 2017).  

Desse modo, uma melhor compreensão das 

associações entre o estado nutricional materno, ganho de peso 

gestacional e intercorrências perinatais podem ajudar na busca 

de aprimoramento da assistência pré-natal, além de evidenciar 

a importância do acompanhamento nutricional nesse período.  

Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo 

investigar a existência dessas associações em mães e seus 

recém-nascidos (RNs) internados em Unidades de Cuidados 

Intensivos e Semi-intensivos Neonatal (UCINs) de dois 

hospitais públicos do Rio Grande do Norte. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo prospectivo, quantitativo e com 

análise descritiva, realizado a partir de uma pesquisa maior 

intitulada “Adequação nutricional da alimentação ofertada e 

perfil nutricional de recém-nascidos internados em uma unidade 

hospitalar neonatal”. Tal estudo foi realizado nas Unidades de 

Cuidados Intermediários Neonatal (UCI-NEO) e/ou Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTI-NEO) de dois hospitais 

públicos do Rio Grande do Norte-Brasil, sendo um deles situado 
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no município de Santa Cruz e o outro no município de Currais 

Novos. 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: mães 

(puérperas) e seus respectivos RNs internados na UCI-NEO 

e/ou UTI-NEO dos hospitais durante o pós-parto imediato. Os 

critérios de exclusão foram: RNs gêmeos; com malformações 

congênitas; erros inatos do metabolismo e/ou mães em 

situações que impossibilitavam a amamentação dos seus 

respectivos RNs (HIV/HTLV, uso de medicamentos 

incompatíveis com a amamentação, infecção herpética, 

varicela, abcesso mamário, doença de chagas e uso de 

drogas). 

A amostra foi não probabilística, obtida por conveniência 

e obedecendo-se o fluxo natural de internamentos durante o 

período de realização do estudo (dezembro de 2017 a junho de 

2019). As mães dos RNs internados na UCI-NEO e UTI-NEO 

dos hospitais que estiveram como acompanhantes no período 

de internação foram abordadas pelos pesquisadores e 

receberam esclarecimentos sobre a pesquisa. Posteriormente, 

aquelas que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Durante o internamento dos RNs, a coleta de dados foi 

realizada por meio da transcrição das informações contidas em 

seus prontuários e em fichas de acompanhamento nutricional, 

os quais contemplavam variáveis maternas (idade, 

escolaridade, tipo de parto, número de consultas no pré-natal, 

complicações na gestação, suplementação na gestação, peso 

pré-gestacional, peso final e altura) e dos RNs (idade 

gestacional e peso ao nascer). 

Para avaliar a adequação do número de consultas no pré-

natal, realizou-se uma categorização binária a partir do que é 
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preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil (2019): 

inadequado (menos de seis consultas) e adequado (seis ou 

mais consultas). 

A classificação do estado nutricional pré-gestacional 

materno foi realizada por meio do cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC = Peso/Altura2), categorizado de acordo com a 

classificação do Institute of Medicine (2009) em: baixo peso, 

eutrofia, sobrepeso e obesidade. Quanto à classificação ao final 

da gestação, a mesma foi realizada de acordo com a 

classificação do IMC gestacional de Atalah (1997), levando-se 

em consideração a semana gestacional no momento do último 

peso (Kg) registrado na caderneta da gestante. 

Para a avaliação do ganho de peso na gestação, calculou-

se o ganho total a partir da diferença entre o peso inicial e final. 

Posteriormente, para avaliar se o ganho foi adequado, utilizou-

se a recomendação do Institute of Medicine (2009), que define 

qual deve ser o ganho de peso total de acordo com o estado 

nutricional pré-gestacional. 

Com relação à identificação da ocorrência de desfechos 

perinatais adversos, foi investigado o nascimento de RNs 

prematuros (<37 semanas de gestação) e com BPN (<2500g). 

Tendo em vista que grande parte dos RNs internados na UCI-

NEO e/ou UTI-NEO são prematuros e, consequentemente, de 

baixo peso, também se realizou a classificação de acordo com 

a idade gestacional, por meio das curvas de crescimento fetal 

INTERGROWTH-21. Quando o peso ao nascer estava entre o 

percentil 10 e 90 para a idade gestacional, o RN foi considerado 

adequado para a idade gestacional (AIG), abaixo do percentil 

10 pequeno para a idade gestacional (PIG) e acima do percentil 

90 grande para a idade gestacional (GIG) (VILLAR et al., 2014; 

VILLAR et al., 2015). 
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A amostra foi analisada utilizando o software SPSS versão 

7.0. Inicialmente avaliou-se a normalidade das variáveis 

numéricas (número de consultas no pré-natal, ganho de peso 

gestacional e peso do RN ao nascer) a partir do teste estatístico 

Kolmogorov-Smirnov, considerando-se α > 0,05. Os dados 

numéricos foram apresentados em média (±desvio padrão) e/ou 

mediana (valor mínimo – valor máximo), a depender da sua 

distribuição na curva de Gauss.  

Os dados categorizados (idade materna, escolaridade, 

tipo de parto, adequação do nº de consultas do pré-natal, 

doenças na gestação, estado nutricional, adequação do ganho 

de peso e desfechos perinatais) foram apresentados em 

frequências absoluta (n) e relativa (%). No tocante à avaliação 

das associações entre o estado nutricional materno, ganho de 

peso gestacional e os desfechos perinatais, utilizaram-se os 

testes exato de Fisher e Qui-quadrado, sendo adotado nível de 

significância α < 0,05.  

O estudo que originou a presente pesquisa foi aprovado 

(CAAE nº 79623417.0.0000.5568) pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências de 

Saúde do Trairí, campus da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, localizado em Santa Cruz – RN. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Participaram do estudo 94 pares de mães e RNs. A 

Tabela 1 mostra a caracterização geral das genitoras. A maioria 

tinha idade entre 19 e 23 anos (n=26; 27,7%) e ensino médio 

incompleto ou completo (n=51; 54,3%). Quanto à 

caracterização obstétrica, a maioria teve parto cesáreo (n=51; 

54,3%), embora a diferença entre os tipos de parto não tenha 
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sido estatisticamente significativa (p>0,05), e mais de 6 

consultas no pré-natal (n=75; 79,8%), sendo a mediana de 8 

consultas (0 – 14 consultas). As participantes apresentaram 

doenças na gestação como anemia, doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e/ou infecção urinária (n=59; 62,8%). 

Além disso, a maioria fez uso de suplementação de sulfato 

ferroso e ácido fólico no referido período (n=82; 87,2%). 

 
Tabela 1. Caracterização geral das mães de recém-nascidos 
internados em UCINs de hospitais do Rio Grande do Norte, 
2017-2019. 

Variáveis N % 
Valor 
de p 

Idade (anos)  
≤18 
19 a 23 
24 a 28 
29 a 33 
34 a 38 
≥39 

15 
26 
20 
23 
08 
02 

16,0 
27,7 
21,3 
24,5 
8,5 
2,1 

0,000b 

Escolaridade    
Não alfabetizada 
Ensino fundamental incompleto ou completo 
Ensino médio incompleto ou completo 
Ensino superior incompleto ou completo 
Pós-graduação 

01 
28 
51 
11 
03 

1,0 
29,7 
54,3 
11,7 
3,2 

0,000b 

Tipo de parto    
Cesáreo 
Normal 

51 
43 

54,3 
45,7 

0,409a 

Nº de consultas no pré-natal    
< 6 
≥ 6 

19 
75 

20,2 
79,8 

0,000a 

Doenças na gestação    
Sim 59 62,8 

0,013a 

Não 35 37,2 
aTeste Qui-quadrado; bTeste Exato de Fischer. 
Fonte: Autoria própria. 
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Em relação à classificação do estado nutricional pré-

gestacional, como mostrado na Tabela 2, a maioria das mães 

estava com excesso de peso, quando somadas as categorias 

de sobrepeso e obesidade (n=38; 40,4%). Consequentemente, 

no final da gestação, o excesso de peso também prevaleceu 

(n=44; 46,8%). No entanto, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as categorias de estado 

nutricional inicial e final (p>0,05). Quanto ao ganho de peso total 

na gestação, a maioria teve ganho ponderal abaixo do 

recomendado (n=45; 47,9%) para o estado nutricional inicial. A 

mediana de ganho ponderal foi de 10 kg (-3,9 – 23,0 kg). 

 

Tabela 2. Estado nutricional e ganho de peso das mães de 
recém-nascidos internados em UCINs de hospitais do Rio 
Grande do Norte, 2017-2019. 

Variáveis N % Valor de p 

Estado nutricional pré-gestacional  
Baixo peso 
Eutrofia 
Sobrepeso 
Obesidade 

23 
33 
22 
16 

24,5 
35,1 
23,4 
17,0 

0,096a 

Estado nutricional ao final da gestação  
Baixo peso 
Eutrofia 
Sobrepeso 
Obesidade 

24 
26 
28 
16 

25,5 
27,7 
29,8 
17,0 

0,317a 

Ganho de peso total na gestação  

Baixo 
Adequado 
Elevado 

45 
31 
18 

47,9 
33,0 
19,1 

0,003a 

aTeste Qui-quadrado. 
Fonte: Autoria própria. 

 
Com relação à ocorrência de desfechos perinatais 

adversos, a Tabela 3 mostra que a maioria dos RNs nasceu 
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prematuramente (n=55; 58,5%), mas não houve diferença 

estatisticamente significativa entre prematuros e não 

prematuros (p>0,05). Além disso, a maioria significativa se 

apresentou com peso adequado para a idade gestacional em 

que nasceu (n=68; 72,3%). A média de peso ao nascer foi de 

2.665g (± 827 g). 

 

Tabela 3. Desfechos perinatais nos recém-nascidos internados 
em UCINs de hospitais do Rio grande do Norte, 2017-2019. 

Variáveis N % Valor de p 

Prematuridade   

Sim 
Não 

55 
39 

58,5 
41,5 0,099a 

BPN    

Sim 
Não 

43 
51 

45,7 
54,3 0,409a 

Peso para idade gestacional    

PIG 
AIG 
GIG 

12 
68 
14 

12,8 
72,3 
14,9 

0,000a 

BPN = Baixo peso ao nascer; PIG = Pequeno para idade gestacional; AIG = 
Adequado para idade gestacional; GIG = Grande para idade gestacional. 
aTeste Qui-quadrado. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Não foi encontrada associação estatisticamente 

significativa entre o estado nutricional materno, ganho de peso 

gestacional e o nascimento de RNs prematuros (Tabela 4). Da 

mesma forma, também não foi observada associação entre tais 

variáveis e o peso para idade gestacional ao nascimento, o que 

pode ser constatado pelo valor de p>0,05 (Tabela 5). 

Tabela 4. Associação entre o estado nutricional materno, ganho 
de peso gestacional e prematuridade de recém-nascidos 
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internados em UCINs de hospitais do Rio grande do Norte, 
2017-2019. 

Variáveis 

RN Prematuro 

 
Total 

 

 
Valor de p 

 
Sim  

(n=55) 
Não  

(n=39) 

N % N % 

Estado nutricional pré-gestacional adequado 
Sim 
Não 

18 
37 

32,7 
67,3 

15 
24 

38,5 
61,5 

33 
61 

0,566a 

Estado nutricional gestacional adequado 
Sim 
Não 

12 
43 

21,8 
78,2 

14 
25 

35,9 
64,1 

26 
68 

0,133a 

Ganho de peso na gestação adequado 
Sim 
Não 

16 
39 

29,1 
70,9 

15 
24 

38,5 
61,5 

31 
63 

0,341a 

RN = recém-nascido. 
aTeste Qui-quadrado. 
Fonte: Autoria própria. 

 
Tabela 5. Associação entre o estado nutricional materno, ganho 
de peso gestacional e o peso para idade gestacional ao 
nascimento de recém-nascidos internados em UCINs de 
hospitais do Rio grande do Norte, 2017-2019. 

Variáveis 

P/IG adequado  

 
Total 

 

 
Valor de p 

 
Sim  

(n=68) 
Não  

(n=26) 

N % N % 

Estado nutricional pré-gestacional adequado 
Sim 
Não 

25 
43 

36,8 
66,2 

08 
18 

30,8 
69,2 

33 
61 

0,586a 

Estado nutricional gestacional adequado 
Sim 
Não 

21 
47 

30,9 
69,1 

05 
21 

19,2 
80,8 

26 
68 

0,259a 

Ganho de peso na gestação adequado 

Sim 23 33,8 08 30,8 31 0,778a 
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Não 45 66,2 18 69,2 63 

P/IG = Peso para idade gestacional. 
aTeste Qui-quadrado. 
Fonte: Autoria própria. 

 
A caracterização sociodemográfica mostrou que as mães 

que participaram do estudo eram, principalmente, adultas 

jovens. Tal característica pode ser considerada como fator 

protetor para o nascimento de RNs prematuros e/ou com BPN, 

tendo em vista que estudos que investigaram os fatores 

associados a estes desfechos mostraram que a prevalência de 

prematuridade e BPN é maior em mães adolescentes (<18 

anos) ou com idade avançada (>34 anos) (GUIMARÃES et al., 

2017; MOREIRA; SOUZA; SARNO, 2018; PITILIN et al., 2021; 

CHERMONT et al., 2019; SILVA et al., 2020). 

A escolaridade pode ser considerada um fator de risco, 

uma vez que a prematuridade e o BPN estão mais prevalentes 

em mães com baixa escolaridade (PITILIN et al., 2021; 

CHERMONT et al., 2019; SILVA et al., 2020)  e a maioria das 

mães do presente estudo apresentava, no máximo, o ensino 

médio incompleto ou completo, sendo poucas aquelas que 

apresentavam ensino superior ou pós-graduação.  

Quanto às características obstétricas descritas no 

presente estudo, embora não tenha havido diferença 

estatisticamente significante entre as vias de parto normal e 

cesárea, cabe destacar que a diferença numérica aqui 

encontrada pode configurar-se como clinicamente relevante, 

visto que o parto cesáreo é o fator que mais se associa a 

ocorrência de prematuridade e BPN. A realização deste tipo de 

parto normalmente está associada tanto à escolha materna 

como à dos profissionais de saúde, sendo importante equiparar 
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o risco de manter a gestação com os riscos do parto prematuro 

no momento da decisão. Portanto, esta associação é complexa, 

tendo em vista que o parto cesáreo pode ser apropriado em 

situações clínicas ou obstétricas referentes a complicações 

para a mãe ou o feto, as quais podem estar relacionadas à 

prematuridade e ao BPN (GUIMARÃES et al., 2017; MOREIRA; 

SOUZA; SARNO, 2018). 

Em relação às consultas no pré-natal, quase 80% das 

mães da presente pesquisa realizou um número adequado de 

consultas, da forma como preconiza o Ministério da Saúde do 

Brasil. Uma assistência adequada nessa fase é de extrema 

importância, principalmente para as mães que apresentam um 

estado nutricional pré-gestacional inadequado e/ou doenças 

prévias, como anemia, DCNT e infecção urinária, as quais 

foram observadas em 62,8% das mães da presente pesquisa. 

Além disso, é fundamental para detectar e tratar precocemente 

os riscos para o parto prematuro e/ou anormalidades no 

crescimento fetal e se possível evitá-los, reduzindo assim os 

índices de mortalidade materno-infantil (COELHO et al., 2018; 

CARVALHO; OLIVEIRA, 2019; LEAL et al., 2020). 

Dessa forma, faz-se necessário que as consultas sejam 

não apenas numericamente adequadas, mas também sejam de 

qualidade. Com relação às orientações a serem fornecidas, 

uma série de assuntos devem ser abordados no pré-natal, 

como os direitos da gestante, hábitos saudáveis, uso de 

medicamentos, mudanças que ocorrem durante a gravidez, 

sinais de risco, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Além disso, para o sucesso da assistência pré-natal é 

fundamental a participação de uma equipe multiprofissional, 

garantindo um cuidado precoce, humanizado e qualificado 

durante toda a gestação. Nesse aspecto, como parte do 
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conjunto de ações para uma atenção integral a saúde materna, 

torna-se essencial a assistência nutricional realizada pelo 

profissional nutricionista, o qual deve conhecer o contexto 

epidemiológico nutricional da gestante, assim como seus 

fatores associados (LISBOA et al., 2017). 

Um estudo que teve como objetivo identificar os fatores de 

risco maternos relacionados à prematuridade em uma 

maternidade-escola de Fortaleza (CE), identificou que uma 

assistência pré-natal inadequada é um fator de risco para a 

prematuridade. Dessa forma, uma atenção pré-natal de 

qualidade é imprescindível para a prevenção de partos 

prematuros, pois permite a identificação precoce das condições 

de risco (PENHA et al., 2019). 

No tocante às associações entre o estado nutricional 

antropométrico materno, ganho de peso gestacional e os 

desfechos perinatais, apesar de não terem sido encontradas no 

presente estudo, tais associações podem ser vistas na 

literatura. Nesse contexto, em um estudo que avaliou o estado 

nutricional de gestantes de alto risco e sua associação com o 

peso ao nascer de seus conceptos, foi observado que o 

excesso de peso gestacional associou-se com o nascimento de 

RNs GIG, enquanto o ganho de peso gestacional insuficiente foi 

associado com o nascimento de RNs PIG (OLIVEIRA et al., 

2018). 

De forma semelhante, um estudo que objetivou verificar a 

prevalência do excesso de peso materno e suas consequências 

gestacionais e perinatais em mulheres atendidas em uma 

maternidade filantrópica de São Luís (MA), observou que o 

excesso de peso na gestação esteve associado a macrossomia 

fetal (COSTA et al., 2021). 
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Em um estudo feito em Santo Antônio de Jesus – BA, que 

analisou a relação entre o IMC pré-gestacional e o peso do RN, 

apenas as mães com baixo peso apresentaram risco para BPN 

(GIRARDI et al., 2021). Na presente pesquisa não foram 

encontradas tais associações, tendo em vista que a maioria dos 

RNs apresentava peso adequado para a idade gestacional, 

independente do estado nutricional da mãe e/ou seu ganho de 

peso gestacional.  

Por outro lado, um estudo que analisou a influência do 

ganho de peso materno sobre o estado nutricional do RN, 

observou que as mães que tiveram maior ganho de peso 

gestacional foram as que tiveram filhos acima do ganho de peso 

recomendado para a idade gestacional (BALSAMO et al., 

2020). No entanto, não houve diferença estatisticamente 

significativa, resultado semelhante ao encontrado na presente 

pesquisa. 

Um outro estudo teve como objetivo avaliar a associação 

entre ganho ponderal na gestação e o peso de RNs em um 

município da Bahia. No mesmo, observou-se que mulheres que 

apresentaram ganho de peso inadequado durante a gestação 

tiveram 2,6 vezes mais chances de terem filhos com peso ao 

nascer inadequado quando comparadas àquelas com ganho 

ponderal adequado (SANTANA et al., 2020). 

Entretanto, outros estudos encontrados na literatura não 

verificaram associações estatisticamente significativas entre o 

ganho de peso materno e o peso do RN, resultados 

semelhantes aos encontrados na presente pesquisa. Um deles 

é um estudo que objetivou analisar o ganho de peso durante a 

gestação, os fatores associados e seus desfechos. Nele não foi 

encontrada associação entre o ganho de peso na gestação e 
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os dados referentes ao RN, incluindo o peso ao nascer 

(STEVANATO et al., 2020).  

Da mesma forma, um estudo que teve como objetivo 

avaliar o estado nutricional materno (pré-gestacional) e o ganho 

de peso na gestação e sua influência no peso do recém-nascido 

em gestantes de uma clínica de Joinville-SC não encontrou 

associação entre o ganho ponderal materno e o peso do RN 

(SOARES; DEBORTOLI; TURMINA, 2020). 

O presente estudo apresenta como possível limitação o 

tamanho reduzido da amostra, quando comparado com outras 

pesquisas, devido suas características metodológicas. De todo 

modo, a presente pesquisa contribui com o conhecimento 

científico e com a busca de melhorias para a promoção da 

saúde de mães e infantes, uma vez que informações próprias 

do contexto individualizado no qual cada unidade hospitalar 

está inserida pode fomentar o aprimoramento da assistência 

nutricional no pré-natal e, consequentemente, contribuir para 

um adequado estado nutricional e para a prevenção de 

desfechos perinatais indesejáveis na população-alvo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Na presente pesquisa, o estado nutricional materno pré-

gestacional e ao final da gestação, bem como o ganho de peso 

gestacional de mães de RNs em internação hospitalar não 

foram associados à ocorrência de desfechos perinatais 

adversos relacionados aos RNs, como prematuridade ou peso 

para idade gestacional inadequado. No entanto, faz-se 

necessária uma assistência pré-natal quantitativa e 

qualitativamente adequada, incluindo-se o acompanhamento 

nutricional individualizado, visando a adequação do estado 
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nutricional materno e a redução do risco de prejuízos ao 

binômio mãe-filho. 
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RESUMO: Introdução: O envelhecimento é definido como um 
processo que ocorre ao longo da vida para todas as pessoas. 
O envelhecer traz consigo modificações que envolvem o 
aparecimento de doenças passíveis de acometimento e 
incapacidades (ALBANO et al., 2017). Objetivo: o presente 
trabalho visa identificar a influência dos alimentos ricos em 
antioxidantes e sua contribuição na saúde da população idosa. 
Materiais e Métodos: revisão com embasamento em artigos 
científicos encontrados nas bases PubMed, SciELO, Google 
Acadêmico e Science Direct, através dos descritores: 
“Fenômenos Fisiológicos da Nutrição do Idoso”, 
“Antioxidantes”, “Envelhecimento Cognitivo” e “Compostos 
Fitoquímicos”. Resultados: Com o envelhecimento ocorre o 
declínio de todas as funções do nosso corpo, afetando, assim, 
todos os processos que precisam ser realizados ao longo do 
dia, até os mais simples como andar, falar, comer e pensar. O 
público da terceira idade podem apresentar variadas doenças, 
entre elas podemos citar a pneumonia, depressão, ansiedade e 
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doenças crônicas não transmissíveis como diabetes mellitus, 
hipertensão artérial. Conclusão: Sabe-se que a alimentação, 
assim como os fatores ambientais, podem influenciar a 
morbidade e mortalidade ao longo da vida. Sendo assim, 
destaca-se a importância da implementação de bons hábitos de 
estilo de vida e alimentares, principalmente o consumo do grupo 
alimentar em que pertencem as frutas e hortaliças 
Palavras-chave: Envelhecimento. Antioxidantes. Alimentação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é definido como um processo que 

ocorre de forma lenta e gradual, ao longo da vida para todas as 

pessoas. De modo peculiar, cada ser humano tem sua 

particularidade ao envelhecer: as alterações fisiológicas, 

biológicas, hormonais, culturais, sociais e psicológicas tendem 

a diversificar de acordo com estilo de vida que cada indivíduo 

se adequa e vive, além de levar em consideração a idade 

cronológica (FERREIRA, 2018). O envelhecer traz consigo 

modificações que envolvem o aparecimento de doenças 

passíveis de acometimento e incapacidades que passam a 

reduzir a demanda de autonomia, independência e qualidade 

de vida (ALBANO et al., 2017). 

 Sabe-se que a população idosa tem aumentado ao longo 

dos anos de forma rápida, e o resultado desse fenômeno é uma 

modificação na taxa de fecundidade e, consequentemente, 

redução da expectativa de vida (SANTOS; DELANI, 2015). 

Dessa forma, a sociedade tem pensado acerca do processo de 

envelhecimento e suas subdivisões e, os meios que favoreçam 

a uma boa qualidade de vida envolvendo saúde e bem-estar 

(ALBANO et al., 2017).  
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É fato que os idosos são mais suscetíveis a desenvolver 

enfermidades, e a alimentação tem sido destacada como fator 

importante para precaução das doenças, em especial os grupos 

dos antioxidantes, uma vez que a terceira idade é a fase em 

que existe um alto índice de estresse oxidativo no corpo e tem 

seu sistema de defesa antioxidante afetado (GOÑI; GALIOT, 

2019).  

Esses compostos bioativos atuam na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis, tais quais as doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, obesidade, 

aterosclerose, hipertensão, neoplasias, e aos danos 

neurológicos, como por exemplo: a demência e depressão 

(PASA et al., 2016).   

 Portanto, o consumo de alimentos ricos em antioxidante 

tem sido um critério importante para o não desenvolvimento de 

patologias que estejam relacionadas ao estresse oxidativo e ao 

envelhecimento, visto que, esses componentes alimentares 

possuem capacidade para transformar ou eliminar a oxidação 

dos radicais livres do nosso corpo, livrando de possíveis danos 

as células saudáveis (TURECK et al., 2017). 

Consequentemente melhorando a qualidade de vida, evitando 

comorbidades e melhorando o estado de saúde.   

No entanto, como ocorre uma formação constante de 

radicais livres, uma alimentação equilibrada incluindo grupo de 

legumes, verduras, frutas em especial as cítricas, vegetais, 

nozes e ervas tem sido colocado como os mais variados 

alimentos que possuem essa capacidade antioxidante, assim 

como algumas vitaminas e como as vitaminas A, C e E, cobre, 

zinco e vem sendo mencionados para este fim (GOÑI; GALIOT, 

2019).  
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Sendo assim, fica claro que o estado nutricional e o 

estresse oxidativo estão associados, sendo importante tanto 

manter a ingestão dos alimentos antioxidante, como manter o 

peso eutrófico, dentro da normalidade (TURECK et al., 2017). 

Desse modo, o presente trabalho visa identificar a 

influência dos alimentos ricos em antioxidantes e sua 

contribuição na saúde da população idosa. Seus desafios e 

interações, fundamentais em estudos de interesse na área da 

nutrição e questões mundiais de saúde pública. Além de 

ressaltar a importância do profissional nutricionista nos 

cuidados e orientações nutricionais sobre alimentação na saúde 

do idoso, levando em consideração os aspectos fisiológicos, 

sociais e psicológicos  na prevenção e/ou tratamento de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão com embasamento em artigos 

científicos encontrados nas bases PubMed, SciELO, Google 

Acadêmico e Science Direct, através dos descritores: 

“Fenômenos Fisiológicos da Nutrição do Idoso”, 

“Antioxidantes”, “Envelhecimento Cognitivo” e “Compostos 

Fitoquímicos”. A pesquisa foi realizada, também, em dados 

governamentais de entidades organizacionais de saúde, afim 

de reforçar as ideias expostas. Onde de fato estudou-se os 

benefícios da influência  do consumo de alimentos ricos em 

antioxidantes na população idosa, bem como a importância dos 

cuidados nutricionais no processo de envelhecimento, além de 

aprofundar de forma qualitativa os conhecimentos envolvendo 

a interação deste período com os impactos da qualidade da 

alimentação. 
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O critério de exclusão adotado para artigos foi possuir 

acesso privado, e ser do tipo cartas ao editor, casos clínicos e 

artigos de opinião. Assim foram selecionados artigos que 

apresentaram dados condizentes com os objetivos propostos, 

com informações textuais completas, as análises iniciais dos 

conteúdos identificados se basearam numa leitura detalhada 

dos artigos, resultando em uma seleção de quais atenderiam a 

necessidade de explicação acerca das cuidados e benefícios a 

saúde e sua compreensão.  

Por fim, as informações pertinentes foram agrupadas de 

maneira sistematizada para discussão sobre o tema, neste 

artigo foram selecionados e compilados um total de 19 artigos 

e textos governamentais em linguagem vernácula ou 

estrangeira para um melhor rendimento do assunto e do 

conhecimento pretendido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

O envelhecimento é algo inevitável e está cada vez mais 

crescente, e, consequentemente, o aumento da expectativa de 

vida (BARRETO et al., 2017). O envelhecimento populacional 

está ocorrendo cada vez mais rápido, o nordeste é a segunda 

região com maior índice de idosos comparada com as outras 

regiões do Brasil (DATASUS, 2012). 

Com isso, a longevidade é caracterizada como 

transformações no corpo e na mente, as quais pode-se citar os 

cabelos grisalhos, andar devagar, rugas, postura encurvada, 

diminuição de capacidade auditiva e visual, assim como uma 
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redução no desenvolvimento cognitivo, da concentração, 

equilíbrio, memória, tornando-os indivíduos menos eficientes e 

dependentes (FERREIRA, 2018). 

Um grande número de pessoas tem vontade de 

envelhercer de forma saudável, adotando um estilo de vida que 

venha a proporcionar isso. A prática de atividade física, fazer 

boas escolhas alimentares, não fumar, são algumas das 

alternativas que possa obter uma melhor qualidade de vida e 

maior expectativa de vida (COCHAR et al., 2021).  

Com o envelhecimento ocorre o declínio de todas as 

funções do nosso corpo, afetando, assim, todos os processos 

que precisam ser realizados ao longo do dia, até os mais 

simples como andar, falar, comer e pensar. Porém, não se trata 

de uma regra, apenas acontece e agrava com o passar dos 

anos. O início desse processo ocorre por volta dos 40 anos e 

progride com o tempo, tendo algumas interferências, onde 

pode-se citar a redução de atividades física, carências 

nutricionais, mudanças hormonais, entre outros fatores que 

influenciam na qualidade de vida (MATOS, 2018). 

O corpo humano, durante o envelhecimento, vai 

aumentando ou diminuindo a produção de algumas enzimas, 

hormônios e outros componentes. Segundo Cochar et al. 

(2021), ao passar pela fase de envelhecimento, o corpo do 

idoso sofre, também, alterações bioquímicas, como por 

exemplo o aumento de citocinas inflamatórias a nível sanguíneo 

que deixam o sistema imunológico mais frágil e propenso a 

doenças, assim como o aumento de radicais livres e, 

consequentemente, o estresse oxidativo e o agravo da 

deficiência imunológica. 

No processo de envelhecimento também foi observado 

alterações no Trato Gastrointestinal (TGI), o qual interfere na 
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formação de saliva, na digestação e absorção de nutrientes, 

incluindo os antioxidantes que influenciam no aumento dos 

ataques dos radicais livre, mesmo tendo as enzimas 

sintetizadas pelo próprio organismo (ALMEIDA et al., 2019). 

Alterações no estado nutricional acontecem muitas 

vezes, pela falta de apetite e alterações no paladar dessa 

população, consequentemente, irá diminuir a ingestão de 

alguns alimentos ou aversão. Por estar com a saúde fragilizada, 

ocorre um aumento a susceptibilidade às infecções, fraturas e 

patologias no trato respiratório (LIRA et al., 2017) 

Com todos esses fatores que afetam o bem-estar e 

qualidade de vida dos idosos, destaca-se também o estado 

nutricional, que possui ligação direta com a alimentação e 

também processos fisiológicos como a redução da taxa 

metabólica basal, aumento do depósito de gordura, diminuição 

do tecido muscular, de líquidos corpóreos e da massa óssea. 

Até mesmo a higiene oral pode ter relação com a piora do 

estado nutricional, com a presença de infecções derivadas do 

mau uso da prótese, da xerostomia e do aparecimento de cáries 

dentárias (SANTOS et al, 2015; VITOLO, 2015). 

O estado nutricional de sobrepeso, segundo Almeida et 

al. (2019) foi o mais prevalente quando avaliados pelo Índice de 

Massa Corporal (IMC). Alguns autores sugerem que as 

alterações do estado nutricional de idosos tem profunda relação 

com o uso de medicamentos, que nesse público é elevado, o 

que interfere na ingestão, sabor, digestão e absorção dos 

alimentos (COCHAR et al, 2021; FERREIRA, 2018). Além 

disso, manter o estado nutricional eutrófico é importante, pois 

temos a obesidade que é um fator de risco para o aparecimento 

das doenças crônicas não transmissíveis e em pararelo temos 
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o baixo peso que pode causar infecções e outras situações 

(ALMEIDA et al., 2018).  

Além das mudanças físicas, com as incapacitações e 

doenças decorrentes, o envelhecimento afeta o 

emocional/psicológico, e o idoso diminui sua capacidade 

perante a sociedade, seu papel social muda, podendo aumentar 

o isolamento e distanciamento das famílias e amigos tendo 

impacto direto a saúde mental, levando a outras doenças e fins 

prejudiciais (COCHAR et al., 2021). 

 

PATOLOGIAS INERENTES AO ENVELHECIMENTO 

 

 Apesar de ser um processo natural, o envelhecimento 

trás algumas patologias, que podem estar associadas ou não 

ao estado nutricional, o surgimento dessas doenças podem 

ocasionar um comprometimento da qualidade de vidas desses 

indivíduos. Nesse contexto, essa qualidade de vida pode ser 

influenciada através da alimentação, em conjunto com diversos 

fatores que são considerados importantes para tornar 

harmonioso, são eles uma boa saúde mental e física, satisfação 

e boa relação com os familiares (LIRA et al., 2017) 

O público da terceira idade pode apresentar variadas 

doenças, entre elas podemos citar a pneumonia, depressão, 

ansiedade e doenças crônicas não transmissíveis como 

diabetes mellitus, hipertensão artérial (BARRETO et al., 2017). 

Dentre uma das mais comuns, está a depressão. Que pode ser 

desencadeada por fatores biológicos, sendo a genética um fator 

importante no desenvolvimento de um quadro depressivo nos 

idosos. Além disso, os fatores psicológicos causam perda da 

autonomia, sendo necessário o auxílio de alguém com 

capacidade para ajudá-lo em suas atividades e agravamento de 
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quadros patológicos preexistentes no idoso. Em mesma linha, 

alguns fatores sociais influenciam na capacidade funcional, 

autocuidado e nas suas relações (RAMOS et al., 2019). 

Muitos são os casos de depressão, porém o diagnóstico 

é bastante reduzido nos idosos devido aos sintomas serem 

semelhantes ao processo natural do envelhecimento, sendo 

assim muitos idosos depressivos não são diagnosticados pelos 

profissionais da atenção primária. Fadiga, sono, falta de apetite 

e indisposição são alguns sintomas, porém podem ser 

confundidos pelo processo do envelhecimento (RAMOS et al., 

2019). 

No estudo de Braga et al. (2019), as doenças com maior 

predominância na fase idosa foram a diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, osteoporose e dislipidemia, podendo 

apresentar mais de uma  doença no indivíduo e tendo 

interferência direta no excesso de peso e hábitos alimentares. 

 Semelhante ao estudo de Freire e Calabrial (2019), onde 

as principais doenças apresentadas que acometem os idosos 

foram a hipertensão arterial, diabetes mellitus. Caracterizadas 

por serem Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

essas doenças apresentam alguns fatores de risco importantes, 

como baixa ingestão das hortaliças e frutas, prevalência de 

obesidade, altos níveis de colesterol, sedentarismo, consumo 

de bebidas alcoólicas e prática de tabagismo. Tais hábitos 

estão associados com a incidência de DCNT (COMACHIO; 

PREVEDELLO, 2021).  

Com todas as patologias que podem acometer o idoso, um 

fator de grande impacto para melhoria ou agravo é o 

psicológico, o simples fato de aceitar o avanço da idade e 

apresentar boa autoestima pode colaborar com a saúde e 

mantê-lo seguro de si, já o oposto pode influenciar em um 
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agravo da saúde e o desenvolvimento de outras patologias 

(PARIOL et al., 2019). 

De acordo com Vitolo (2015), o profissional nutricionista, 

perante situações como essas pode atuar com o resgate de 

boas lembranças, através da alimentação afetiva, selecionando 

alimentos que dão a sensação de prazer, aqueles alimentos 

que relembram a infância ou um momento especial que viveu 

com a família, assim como a realização da comensalidade – o 

ato de comer entre família e amigos, visto que é muito 

importante para que todos estejam reunidos para realização 

das refeições. 

A nível psicológico e psiquiátrico, encontramos na 

literatura a presença de doenças como a depressão e a 

ansiedade, que também são muito presentes, trazendo 

sofrimento, isolamento social e baixa qualidade de vida 

(LIPPERT et al., 2017). Sendo a depressão, a qual tem como 

causa vários fatores intrínsecos e extrínsecos, possui uma 

maior incidência, onde, às vezes, problemas de diagnóstico 

tardio acabam interferindo no tratamento (MENESES; JESUS, 

2018). 

O Alzheimer é o tipo de demência mais comum de 

aparecer nessa faixa etária, compromentendo a memória e 

todas as funções cognitivas do indivíduo gradativamente, 

aumentando a dependência do idoso (FALCÃO et al., 2020). 

Além disso, o paciente com demência apresenta uma redução 

do peso corpóreo decorrente da progressão da doença 

(VITOLO, 2015). 

Melo et al. (2019), caracteriza a demência como uma das 

doenças que mais tem avanço no Brasil e no mundo, e um dos 

fatores para desencadear é o envelhecimento, onde o exercício 

físico e uma alimentação equilibrada ajudam no 
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desenvolvimento cognitivo e diminuem as manifestações 

clinicas, melhorando a qualidade de vida e prolongando os anos 

de vida do indivíduo. 

O câncer é caracterizado como o crescimento 

desordenado de células que é capaz de invadir tecidos e órgãos 

vizinhos, a OMS relata que no ano de 2030 espera-se 27 

milhões de novos casos de câncer e 17 milhões de mortes por 

ano, um número bem significativo. Em relação aos fatores de 

risco, estão associados tabagismo, hábitos alimentares, 

alcoolismo, radiação solar, fatores hereditários, medicamentos 

e estilo de vida (COMACHIO; PREVEDELLO, 2021). Estudos 

mostram que o exercício físico no envelhecimento é seguro e 

tem benefícios importantes relacionados a saúde, como no 

combate a depressão, fadiga, fraqueza muscular, 

funcionamento físico e melhor qualidade de vida (MELHEM et 

al, 2021). 

Em decorrência das altas chances de ocorrer a  presença 

de doenças crônicas, incapacidades, perdas funcionais, é um 

público que precisa de mais recursos e cuidados na saúde 

redobrados. Contudo, a prevenção e a promoção da saúde 

continuam sendo a prioridade, uma vez que assim evita-se o 

surgimento de muitos danos inerentes à idade (VERAS; 

OLIVEIRA, 2018).    

Dessa forma, podemos observar que o estilo de vida é 

crucial para a melhora do estado físico e mental, sendo 

totalmente plausível uma alimentação preventiva. Diante disso, 

Aires et. al (2019) abordam a importância do profissional 

nutricionista frente aos cuidados da saúde do idoso, com um 

olhar mais qualificado para os benefícios que uma alimentação 

equilibrada e saudável tem na prevenção e controle de 

doenças.  
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Freire e Calabrial (2019) afirmam que a ingestão diária 

de alimentos açucarados, salgadas e gordurosas juntamente 

com a baixa prática de exercício físico, número de refeições 

irregular e o baixo consumo hídrico tem relativa interferência no 

aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis.  

Alguns fatores podem ser determinantes para esse 

acontecimento, como, por exemplo: morarem sozinhos, 

algumas limitações físicas, baixa renda e a presença de 

algumas patologias são motivos para que os idosos façam 

poucas refeições, troquem por alimentos “práticos”, que muitas 

vezes possuem pouco valor nutricional (PRIULLI et al., 2020). 

 

COMPOSTOS ANTIOXIDANTES NO ENVELHECIMENTO 

 

Os antioxidantes são substâncias que tem como função 

cuidar das células saudáveis do nosso corpo de ataques dos 

radicais livre, responsáveis por causarem o estresse oxidativo 

(PARDINHO et al., 2020). O estresse oxidativo influencia o 

acometimento de doenças do tipo cardiovascular, como a 

aterosclerose (COMACHIO; PREVEDELLO, 2021). 

O nosso corpo possui dois sistemas de defesa contra os 

radicais livres: o endógeno, no qual nosso organismo faz esse 

papel e o exógeno, obtido através da dieta por meio de uma 

variedade de compostos e moléculas naturais, que reduzem os 

danos oxidativos (COMACHIO; PREVEDELLO, 2021).  

Alimentos oriundos do mar, como os peixes e também 

óleo de peixe e linhaça, são fontes alimentares rica em ácidos 

graxos poliinsaturados, que fazem parte da família do ômega 3 

e 6, o consumo dessas fontes é muito importante pois pode 

retardar o aparecimento de doenças e caso esses compostos 
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estejam deficientes no processo de envelhecimento pode 

acarretar confusão mental (SOUSA et al, 2020). 

De acordo com Almeida et. al (2019), ao analisarem, em 

uma revisão integrativa da literatura, o consumo de antioxidante 

em idosos, observaram uma prevalência de baixo consumo 

desses compostos, o que se torna uma preocupação tendo em 

vista os inúmeros benefícios que eles trazem para a terceira 

idade. 

As substâncias antioxidantes estão significativamente 

mais presentes nas vitaminas A, C, E, no zinco e selênio 

(PARDINHO et al., 2020). A vitamina E, tida como o mais forte 

antioxidante presente do LDL no nosso corpo, para consumo é 

encontrada significativamente nos alimentos de origem vegetal, 

como oleaginosas, milho, soja e óleos vegetais (BIASEBETTI 

et al., 2018).  

A vitamina A possui ação protetora contra as doenças 

crônicas não transmissíveis, com a ingestão de alimentos 

antioxidantes ocorreu uma diminuição nos riscos destas 

doenças, possui também função antiaterogênica, importantes 

fontes alimentares são: fígado, gema de ovo, atum, frutas 

amarelas e vermelhas (morango, manga) e hortaliças verdes 

(couve, alface, cebolinha e coentro (COMACHIO; 

PREVEDELLO, 2021). 

O ácido ascórbico, conhecido como vitamina C pode 

atuar na prevenção e no tratamento contra o câncer, na 

diminuição dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis, 

no tratamento da hipertensão arterial, diminuição do surgimento 

de catarata e no processo de envelhecimento, estudos 

demostram que mulheres que faziam o consumo de vitamina C 

melhora a fotoproteção da pele. Alimentos como laranja, limão, 
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acerola, brócois e repolho são fontes de vitamina C 

(COMACHIO; PREVEDELLO, 2021). 

Tureck et al. (2017) e Almeida et al. (2019), relataram na 

sua pesquisa que os índices de consumo de antioxidantes 

provenientes das vitaminas, principalmente a vitamina E, estão 

menores do que as de minerais, podendo ter como causa a 

fontes de vitaminas ser de maior parte das frutas e os minerais 

de outros grupos alimentares. É expressa em maior quantidade 

nos lipídeos e ela atua minimizando os danos causados pelos 

radicais livres e está associados ao combate a artrite, câncer e 

o envelhecimento precoce e intimida células cancerígenas, 

cereais, nozes e grãos não processados são ótimas fontes 

alimentares (COMACHIO; PREVEDELLO, 2021). 

Já no estudo realizado por Priulli et al. (2020), foi 

encontrado uma associação de déficit de alguns 

micronutrientes, como as vitaminas do complexo B, C, K, E, 

bem como fibras e minerais (principalmente ferro e selênio) com 

idosos portadores de Alzheimer, e seu estresse oxidativo 

parece ser reduzido com uma alimentação rica em vitaminas 

antioxidantes e outros nutrientes. 

Os antioxidantes podem ser obtidos através de fontes 

naturais vegetais, como o morango, alho, rúcula, alface, chia 

alegrim, manjericão, orégano, ou fornecidos por procedimentos 

biotecnológicos (FERNANDES, 2020).  

Caracterizado como um composto bioativo, os 

flavonoides, possui uma grande capacidade antioxidade, 

atuando na modulação de genes, nos processos 

antiinflamatórios de alimentos vegetais, combate de moléculas 

que causam danos ao DNA e na promoção de tumores. 

Alimentos como o chá verde, curcumina de cúrcuma e 

procianidinas de sementes de uva possuem efeitos 
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antiinflamatórios e antioxidantes, através da ativação  de Nrf2, 

que por consequência induz a transcrição de enzimas 

antioxidantes e a inibição da proteína que regula a expressão 

gênica como a NF-kB (SERAFINE; PELUSO, 2016).  

Além disso, Serafine e Peluso (2016), ainda citam que os 

flavonóides possuem capacidade de eliminação dos radicais 

livres, quando ingeridos ocorre um aumento do status 

antioxidante plasmático e também a conservação da membrana 

eritrocitária de ácidos graxos poliinsaturados.   

O selênio é um mineral importante no organismo 

humano, pois desempenham funções importantes na redução 

pró inflamatória por estar associado ao sistema antioxidante, 

possui efeito protetor causados pelo dano oxidativo, as fontes 

alimentares desse mineral são as castanhas, cereais integrais, 

ostras, crustáceos, carne bovina, aves e peixes (COMACHIO; 

PREVEDELLO, 2021). 

O zinco caracterizado como outro mineral importante no 

corpo humano, mantém a funcionalidade e integridade das 

mambranas celulares e possui papel catalítico e estrutural em 

várias enzimas, é facimente encontrado no leite de vaca, nas 

carnes dos animais, em especial nas carnes vermehas e nas 

aves peixes (COMACHIO; PREVEDELLO, 2021). 

Os antioxidantes presentes nas vitaminas podem ser 

proveniente de frutas, verduras, hortaliças e oleaginosas, já os 

minerais tem como fonte alimentos como fígado, ovo, café, chás 

e cereais (ALMEIDA et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 Com isso, podemos observar que o processo de 

envelhecimento tem várias vertentes, sendo comum a todos 
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porém com especificidades para cada indivíduo, podendo ser 

um envelhecimento patológico ou saudável, a depender do 

surgimento ou não de complicações (COCHAR et al., 2021).  

Sabe-se que a alimentação, assim como os fatores 

ambientais, podem influenciar a morbidade e mortalidade ao 

longo da vida, gerando um envelhecimento do tipo patológico. 

E uma vida com bons hábitos desde cedo, com uma 

alimentação variada e saudável, tem o poder de gerar um idoso 

que provavelmente sofrerá menos com as dores da idade. 

Sendo assim, destaca-se a importância da 

implementação de bons hábitos de estilo de vida e alimentares, 

através de políticas públicas voltadas para a população idosa, 

que fortaleçam principalmente o consumo do grupo alimentar 

em que pertencem as frutas e hortaliças, uma vez que estas 

são responsáveis por um grande aporte de vitaminas, minerais 

e compostos bioativos e antioxidantes. 
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RESUMO: A definição de autismo se ampliou no decorrer da 
história, sobretudo com a admissão do espectro, que o tornou, 
na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais, “Transtorno do Espectro Autista. Os 
indivíduos com TEA, além de apresentar sintomas neurológicos 
podem apresentar desordens no trato gastrointestinal, tais 
como produção de enzimas digestivas diminuída, 
permeabilidade intestinal alterada e inflamações da parede 
intestinal. Portanto, o estudo tem por objetivo analisar como a 
intervenção nutricional pode atuar na amenização dos sintomas 
neurológicos e gastrointestinais em crianças com TEA. Para 
tanto, se fez necessário realizar uma revisão bibliográfica 
exploratória, com busca em artigos entre os anos de 2016 a 
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2021. Pode ocorrer alterações gastrointestinais devido a 
ocorrência de problemas absortivos, alergias e intolerâncias 
alimentares, assim como de sintomas comuns nesse público, 
tais como constipação crônica, flatulência, diarreia e dor 
abdominal. Através das investigações abordadas pelas 
pesquisas como uma dieta individualizada pode contribuir como 
medida medicamentosa dos sintomas do TEA, visto que a 
restrição de carboidratos simples, lactose, glúten e caseína 
podem amenizar as manifestações nocivas dos carregadores 
do distúrbio, uma vez que a utilização de fitoterápicos também 
pode influenciar positivamente não só nas disfunções 
parassimpáticas, mas também como uma via de tratamento 
convencional dos autistas. 
Palavra-chave: Intervenção Nutricional. Sintomas 
Neurológicos. Sintomas Gastrointestinais. Espectro Autista. 
Autismo. TEA. Crianças com TEA. 
  

INTRODUÇÃO 

 

A definição de autismo se ampliou no decorrer da 

história, sobretudo com a admissão do espectro, que o tornou, 

na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V) (American Psychiatric 

Association, 2014), “Transtorno do Espectro Autista” (TEA). A 

partir dessa nova nomenclatura, o autismo englobou o 

Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger 

e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação (ALMEIDA; NEVES, 2020). 

O TEA caracteriza-se por alterações presentes desde 

idade muito precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, 
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com comprometimento em três áreas: interação social, 

comunicação e comportamento restrito e repetitivo, essas 

crianças também costumam a apresentar dificuldades em 

habilidades motoras e referentes a área cognitiva (GÜNAL; 

BUMIN; HURI, 2019). 

Estudos demonstram que cerca de 45% a 96% de 

indivíduos com TEA apresentam algum tipo de disfunção de 

Integração Sensorial (IS), esses indivíduos têm dificuldade para 

se adaptarem aos estímulos sensoriais que envolvem o 

ambiente, tendo tais alterações impacto direto em sua 

participação social como, por exemplo, nas atividades 

escolares (METZ et al., 2019). 

As estatísticas da doença tornaram-se mais acessíveis, 

pois, no ano 2000, o Center of Diseases Control and Prevention 

(CDC) criou o Autism and Developmental Disabilities Monitoring 

(ADDM), uma rede que se ocupa das estimativas e prevalência 

de TEA nos Estados Unidos. A partir de sua criação, foram 

realizadas pesquisas periódicas, de dois em dois anos, que 

monitoram os dados epidemiológicos de autismo (ALMEIDA; 

NEVES, 2020). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O estudo realizado trata-se de uma revisão bibliográfica 

exploratória, quanto ao objetivo, sendo o levantamento 

bibliográfico mais atual e relevante disponível em formato 

online. 
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 No desenvolvimento foram utilizadas as bases de dados 

onlines para as buscas, sendo elas: Scientific Electronic Library 

Online (SciElo), PubMed e foi utilizado na busca o redirecionar 

Google Acadêmico, utilizando os descritores “autismo”, 

“ketogenic diet”, “lactose”, “restrição”, “dieta”, “alimentação”, 

TEA”, “caseína”, “glúten”, “ASD”, “herbal medicine”. Para a 

inclusão dos artigos foram utilizados trabalhos de 2016 a 2021 

no período de cinco anos, em inglês, espanhol, chinês e 

português. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS E GASTROINTESTINAS 

  

 Sabe-se que o Transtorno do Espectro Autista é 

caracterizado por uma série de sintomas no início do 

desenvolvimento social infantil, observados geralmente pelas 

pessoas que possuem contato rotineiro com o portador. Os 

sinalizadores dessa enfermidade afetam a área de 

comunicação verbal; alterações no processo comportamental e 

retratam manifestações neurológicas nocivas (MONTEIRO, 

2017). 

As crianças diagnosticadas com TEA possuem 

disfunções neurológicas que podem ser visíveis facilmente. Os 

pacientes que carregam essa patologia, apontam problemas 

relacionados ao equilíbrio; dificuldade na fala verbal e não 

verbal; presença de movimentos repetitivos; coordenação 
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motora danificada e dificuldade na interação social (CAMPION 

et al., 2018).  

Infelizmente no Brasil existe uma grande escassez de 

estudos com relação ao número de casos de autismo, porém 

dados recentes mostraram que a prevalência de autismo nos 

Estados Unidos teve um aumento de 10%, sendo 1 em cada 54 

crianças de 8 anos de idade diagnosticadas com autismo, em 

sua maioria do sexo masculino, abrangendo todas as raças, 

etnias e grupos socioeconômicos Centro de Controle de 

Doenças e Prevenção do governo dos EUA (2020). 

Os indivíduos com TEA, além de apresentar sintomas 

neurológicos podem apresentar desordens no trato 

gastrointestinal, tais como produção de enzimas digestivas 

diminuída, permeabilidade intestinal alterada e inflamações da 

parede intestinal (FERNANDES et al., 2016). Essas alterações 

podem ser a explicação da ocorrência de problemas absortivos, 

alergias e intolerâncias alimentares, assim como de sintomas 

comuns nesse público, tais como constipação crônica, 

flatulência, diarreia e dor abdominal (GOULARTE et al., 2020). 
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Figura 1. Prevalência de autismo nos Estados Unidos no ano 

de 2020 pela quantidade de casos por nascimento. 

 
Fonte: Center for Disease Control and Prevention (CDC) - EUA. 

 

A alteração na microbiota intestinal pode ser causada por 

estresse oxidativo e deficiências metabólicas, os quais, na 

presença de alérgenos alimentares, elevam a permeabilidade 

intestinal (ANDERLE; MELO, 2018). 

Portadores do TEA possuem deficiências em 

determinados aminoácidos, como a tirosina e triptofano, que se 

relacionam, não somente aos sintomas gastrointestinais, como 

também aos sintomas neurológicos e psiquiátricos. O 
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metabolismo também está alterado nesses indivíduos, como o 

metabolismo imperfeito do glúten e da caseína que podem 

interferir no bom funcionamento de neurotransmissores (LEITE 

et al., 2020). 

Há a relação do eixo microbiota-intestino-cérebro, onde 

é utilizado para troca bidirecional de informações. O intestino é 

composto de trilhões de neurônios, bactérias em níveis 

equilibrados, muco e células epiteliais. Entretanto, indivíduos 

com TEA possuem um desequilíbrio intestinal, disbiose 

(SRINKANTHA; MOHAJERI, 2019). Sendo assim, o aumento 

da permeabilidade intestinal permite que metabólitos 

bacterianos se desloquem para circulação sistêmica levando a 

uma resposta inflamatória, que atinge áreas cerebrais e a 

micróglia. A ativação imune pode levar a sinapses defeituosas 

(KARHU et al., 2019). 

A relação microbiota-intestino-cérebro na modulação 

comportamental de portadores de TEA é evidente, sendo 

possível utilizar mudanças dietéticas como tratamento 

adjuvante, melhorando sintomas intestinais e modulando 

comportamentos extra intestinais. 

A composição no lúmen intestinal pode ser percebida 

pelas fibras nervosas por meio de células enteroendócrinas que 

também são capazes de causar sensibilidade sobre o tronco 

encefálico demonstrando uma ligação entre os eixos intestino-

cérebro (BENTO et al., 2020). 

A criança com TEA costuma ter um perfil nutricional 

característico, apresentando uma alta seletividade alimentar, 

resultando carências nutricionais. Elas são mais resistentes a 
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desenvolverem novos hábitos, aderir a mudanças e costumam 

criar resistências às novas experiências alimentares, limitando 

seu consumo alimentar de 3-5 alimentos. Além disso, estão 

mais sujeitas ao desenvolvimento de obesidade, devido à 

dificuldade de praticar atividades físicas (NOR et al., 2019). 

Nos últimos anos tem se explorado mais sobre os benefícios da 

nutrição para os sintomas relacionados ao autismo e de que 

forma ela pode estar associada. Alguns tipos de dietas têm sido 

experimentados por esse público a fim de verificar se haverá 

uma melhora na amenização dos sintomas (GOGOU; KOLIOS, 

2018). 

Adams et al. (2018) referem que o desenvolvimento e 

crescimento do autista é essencial e a alimentação tem um 

grande papel nesta fase, portanto é essencial que os pais se 

atentem em buscar uma nutrição adequada para seus filhos a 

fim de evitar complicações, principalmente a nível 

gastrointestinal como a gastroenterite. 

  

DIETA CETOGÊNICA 

  

A dieta cetogênica é caracterizada pelo alto teor de 

gorduras, baixo teor de carboidratos e quantidade moderada de 

proteína, as gorduras são utilizadas como a principal fonte de 

energia. Quando a gordura é consumida metabolicamente, é 

transformada em glicerol e ácidos graxos livres, em seguida 

formam-se pares de dois compostos de carbono, corpos 

cetônicos, cujos resultam em um novo ácido graxo para ser 
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utilizado como combustível energético (PADILHA; OLIVEIRA; 

ALVES, 2018). 

Uma  dieta cetogênica pode melhorar o comportamento 

social no TEA via normalização do ácido γ-aminobutírico 

(GABA),  principal neurotransmissor inibitório no cérebro, 

que se origina da descarboxilação do glutamato, que é o 

principal neurotransmissor excitatório no sistema 

nervoso central, melhorando a função mitocondrial, 

melhorando a atividade inflamatória e estresse oxidativo 

no cérebro, inibindo a via de sinalização da proteína alvo 

da rapamicina em mamíferos (mTOR), e modulando a 

microbiota intestinal (LI et al., 2021). 

Mostrou-se que a dieta cetogênica parece beneficiar 

indivíduos com TEA que apresentam episódios de crises 

convulsivas, agindo na diminuição nas frequências das crises, 

contudo tem como efeito colateral deficiências nutricionais, 

dislipidemia e aumento de peso nesses indivíduos (ANDERLE; 

MELO, 2018). Crianças com TEA também podem rejeitar os 

alimentos cetogênicos por causa de seus hábitos alimentares 

seletivos, que complica a introdução da dieta cetogênica em 

pacientes com TEA (LI et al., 2021). 

  

RESTRIÇÃO DE LACTOSE 

  

A lactose é um carboidrato presente no leite, que é 

sintetizado pelo organismo através da enzima lactase. Quando 

a lactose é mal absorvida, acarreta uma série de sintomas no 

corpo dos sujeitos, podendo assim, apresentar desconfortos 
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gastrointestinais e outros tipos de fatores que geram um 

agravamento na saúde da população (STORHAUG; FOSSE; 

FADNES, 2017). 

Os indivíduos que possuem alguma deficiência na 

enzima degradante de lactose podem sofrer com o 

aparecimento de situações negativas, devido à má absorção no 

processo digestivo interno, que tem como função desempenhar 

um papel de harmonia no organismo. Os portadores de TEA 

apresentam uma microbiota mais delicada e são mais 

vulneráveis a manifestações de sintomas patológicos no 

intestino, os quais possibilitam alterações no comportamento 

dos seres e na qualidade de vida através do desequilíbrio na 

estrutura física e mental (CUPERTINO et al., 2019). Os 

cidadãos que carregam essa doença e não utilizam um auxílio 

na questão alimentar, são prejudicados e expostos a uma série 

de problemas maiores. 

 Nota-se que a presença significativa da ingestão de 

lactose em pessoas portadoras de autismo acarreta 

consequências negativas, que afetam não só o ser de maneira 

singular, mas também no processo de desenvolvimento social 

e familiar. Segundo o artigo, a retirada de alimentos com glúten 

e lactose ocasiona um grau de melhora nas crianças portadoras 

do espectro autista, ademais, possibilitando um avanço no 

contato populacional; redução de episódios de agressividade; 

altruísmo relacionados ao intestino (CUPERTINO et al., 2019). 

Além disso, o cérebro faz contato primordial com o intestino do 

ser humano, evidenciando a necessidade de dietas restritivas 

para as pessoas que demonstram a patologia, a fim de 
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beneficiar as bactérias benéficas e fornecer melhorias 

neurológicas. 

 

DIETA LIVRE DE GLÚTEN E CASEÍNA 

  

No autismo entende-se que é muito comum a presença 

de sintomas gastrointestinais como dor abdominal, diarreia, 

constipação, flatulência frequente, dessa forma a nutrição se 

faz importante a fim de proporcionar diminuição desses 

sintomas e consequentemente melhora de bem-estar 

(CAETANO; GURGEL, 2018). 

Uma hipótese é que pode ocorrer má degradação e 

absorção de grandes proteínas como glúten e caseína devido a 

alterações gastrointestinais no transtorno do espectro autista 

sendo possível causar inflamação e ainda alterações nas 

funções neurológicas (GHALICHI, 2016). 

Os achados de Dias et al. (2018) apontaram para a 

melhora de sintomas gastrointestinais, permeabilidade 

intestinal e cognitivo com o uso da dieta livre de glúten e 

caseína, porém são necessários mais estudos com um 

acompanhamento e análise adequada pois ainda não há 

evidências científicas suficientes. 

Porém é necessário ter cuidado com esse tipo de dieta, 

pois como ainda não se tem evidências suficientes, o ideal é 

que ela só seja adotada em caso de confirmação de alergia, 

intolerância ou hipersensibilidade, visto que esse tipo de dieta 

restrita pode ocasionar outros problemas nutricionais e implicar 
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negativamente no desenvolvimento neurológico (LOUREIRO, 

2019). 

O estudo de El-Rashidy et al. (2017) demonstrou que 

crianças que aderiram a dieta livre de glúten e caseína durante 

seis meses apresentaram melhora na fala e no comportamento 

porém no estudo de González-Domenech et al. (2019) com 

crianças e adolescentes foi observado que após seis meses de 

adesão a dieta não houveram alterações no perfil 

comportamental dos autistas. 

Crianças autistas que apresentam quadros de sintomas 

gastrointestinais e níveis elevados de peptídeos urinários 

podem responder melhor a este tipo de dieta, porém é 

necessário se atentar a uma possível suplementação pois 

dietas restritas podem favorecer a carência de alguns nutrientes 

(HAFID; AHAMI, 2018). 

A dieta sem glúten pode ajudar a melhorar o sistema 

digestivo de autistas visto que esses pacientes podem estar 

mais propensos a problemas digestivos (FIRDAUS et al., 2021). 

Horvath, Ukasik e Szajewska (2017) identificaram que 

alimentos que apresentam glúten e caseína em sua 

composição podem influenciar um papel nos sintomas do TEA, 

essa influência está ligada a desconfortos gastrointestinais 

como é o caso da doença celíaca apontam. 

A doença celíaca se trata de uma sensibilidade ao glúten 

e é descrita como um distúrbio digestivo que causa danos ao 

intestino delgado refletindo em sintomas gastrointestinais, ela 

aumenta a permeabilidade do intestino fazendo com que o 

glúten possa transitar para a corrente sanguínea e intestino, 
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dessa forma e juntamente com a alteração metabólica podem 

ocasionar a incidência do TEA com seus sintomas (DELGADO 

et al., 2017)      

Nos últimos anos houve um aumento na procura por 

tratamentos alternativos, especialmente se tratando da dieta 

livre de glúten e caseína, porém é necessário ter cautela e 

oferecer treinamento e as informações pertinentes aos 

responsáveis, sendo importante educação aos familiares de ao 

menos 3 horas (SATHE et al., 2017). 

 

INTEGRAÇÃO DE FITOTERÁPICOS 

  

O tratamento fitoterápico da medicina tradicional chinesa 

visa as ações ativas das plantas nos sistemas, tendo enfoque 

no sistema nervoso, onde essas funções visam a melhoria das 

respostas parassimpáticas, favorecendo as disfunções 

executivas muitas vezes presentes na TEA. Em vista do 

impacto generalizado das disfunções executivas no TEA, um 

número crescente de estudos tem investigado o potencial das 

intervenções para funções executivas em TEA, que em quase 

todos os casos o tratamento farmacológico sendo a primeira via 

de tratamento, com auxílio do tratamento fitoterápico podendo 

potencializá-lo ou até mesmo o substitui-lo (BANG et al., 2017). 

Jiang et al. (2016), em seu estudo administrou decocção 

de Yinhuo, uma mistura de Radix Rehmanniae Preparata 150g, 

Morinda officinalis 50g, Poria cocos 25g, Radix Ophiopogonis 

50g, Northern schisandra 10g, por 3 meses em um grupo de 30 

crianças com TEA, como treinamento (1 dose/2 dias, 30 dias 
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por curso para um total de três cursos). O grupo recebeu análise 

de comportamento aplicado (Applied Behavior Analysis) (ABA), 

tratamento e educação de crianças autistas e deficientes de 

comunicação relacionados (Treatment and Education of Autistic 

and Related Communication Handicapped Children) (TEACCH) 

e foram escalonadas pela classificação do autismo infantil 

(Childhood Autism Rating Scale) (CARS), que foi utilizada para 

avaliar o efeito curativo antes e depois do tratamento. Após três 

cursos, a taxa efetiva total do grupo foi de 86,7%, teve 

diminuição na pontuação CARS, mostrando efeitos 

significativos no escore quando combinada com a terapia 

convencional. Sendo em seus resultados a combinação da 

decocção de Yinhuo adjunta com a intervenções terapêuticas 

teve melhora nos efeitos clínicos no tratamento do autismo 

infantil, proporcionando uma nova forma de pesquisa e 

desenvolvimento futuro no tratamento de crianças com autismo. 

Na revisão sistemática realizada por Bang et al. (2017), 

onde foram analisados 10 estudos do tipo ensaios 

randomizados que envolveu uma amostra total de 567 

indivíduos avaliados quanto a eficácia do uso de medicamentos 

fitoterápicos para o tratamento de TEA. Os fitoterápicos 

comumente usados que foram abordados pelos 10 estudos 

incluíam: Poria cocos, que é um fitoterápico conhecido usado 

por seus efeitos sedativos e tônicos; Panax ginseng, que em um 

estudo foi relatado melhoria de comportamentos anormais do 

autismo em modelos animais; Acorus gramineus, que tem 

vários efeitos farmacológicos tais como atividades sedativas, 

antiespasmódicas e anticonvulsivantes, é usado para o 

https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis
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tratamento de vários distúrbios pediátricos como tosse, 

epilepsia, dor abdominal e doenças mentais, incluindo 

psiconeurose, esquizofrenia, insônia e perda de memória; e 

Schisandra chinensis, foi relatado efeito sedativo e atividades 

hipnóticas, que podem ser mediadas por meio do controle do 

sistema serotonérgico. (BANG et al., 2017). 

Mesmo que o uso desses fitoterápicos sejam comuns na 

medicina tradicional chinesa e com seu conhecimento podem 

contribuir para a melhoria de comportamentos anormais, 

desatenção ou convulsões em crianças com TEA. No entanto, 

devido à baixa qualidade metodológica dos estudos inclusos, 

amostra de pequena quantidade a diversidade de 

medicamentos fitoterápicos, se faz necessário e realização de 

mais pesquisas para investigação minuciosa dos mecanismos 

farmacológicos específicos para tratar o autismo. (BANG et al., 

2017). 

 

SUPLEMENTAÇÃO DE PROBIÓTICOS/PREBIÓTICOS 

 

A microbiota intestinal de portadores de TEA é vista 

como mais fragilizada quando relacionada com pacientes que 

não carregam a patologia, sendo mais propício o aparecimento 

de situações desfavoráveis (ROCHA et al., 2020). O nosso 

intestino é um precursor no processo de variabilidade de 

mecanismos de controles, que visa harmonizar o meio 

estrutural da camada e modificar, de forma benéfica, para fins 

de prevenção e tratamento de doenças futuras quando não está 

sofrendo com danos alimentares. 



INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NOS SINTOMAS NEUROLÓGICO E 
GASTROINTESTINAIS EM CRIANÇAS COM ESPECTRO AUTISTA 

288 
 

Os probióticos são utilizados, de maneira positiva, no corpo dos 

indivíduos para possibilitar um bom desempenho da microbiota 

intestinal. A forma de atuação é vantajosa para redução dos 

efeitos maléficos advindos de citocinas inflamatórias e 

permeabilidade da barreira intestinal (NG XQ et al., 2019). 

Normalizam os microorganismos e auxiliam na melhora dos 

sintomas gastrointestinais nos cidadãos. 

Os níveis elevados de inflamação da mucosa podem 

danificar o comportamento no organismo, possibilitando a 

ocorrência de mecanismos prejudiciais e gerando impactos 

negativos para os portadores de TEA. Um estudo realizado nos 

Estados Unidos revelou que a suplementação com probióticos 

durante 12 semanas (Bifidobacterium longum subsp infantis + 

colostro bovino) e a suplementação durante 5 semanas com 

prebióticos (colostro bovino) em crianças de 2 a 11 anos que 

carregavam a patologia e distúrbios gastrointestinais, 

demonstrou uma redução nos sintomas no intestino, devido a 

diminuição da produção de IL-13 (interleucina 13) e TNF-α (fator 

de necrose tumoral alfa) em alguns indivíduos do experimento 
(SANCTUARY et al., 2019). 
 

CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, o presente estudo concluiu que nos últimos 

anos a procura por tratamentos alternativos para o TEA tem 

aumentado, porém ainda são necessários mais estudos para 

elucidar qual a eficácia desses tratamentos, principalmente 

relacionados à nutrição. 
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Uma dieta individualizada pode contribuir como medida 

medicamentosa dos sintomas do TEA, visto que a restrição de 

carboidratos simples, lactose, glúten e caseína podem 

amenizar as manifestações nocivas dos carregadores do 

distúrbio, uma vez que a utilização de fitoterápicos também 

pode influenciar positivamente não só nas disfunções 

parassimpáticas, mas também como uma via de tratamento 

convencional dos autistas. 

A dieta livre de glúten e lactose e a suplementação de 

probióticos e prebióticos tem se mostrado uma boa estratégia 

para a amenização dos sintomas gastrointestinais, porém foram 

encontrados estudos divergentes que apontam para mudanças 

mínimas ou nenhuma, portanto essa estratégia deve ser usada 

com cautela por um profissional nutricionista. 

A dieta com restrição de lactose e dieta cetogênica foram 

associadas a melhora de sintomas comportamentais, porém 

estudos maiores devem ser realizados a fim de investigar o 

mecanismo de ação, a eficácia e o papel de intervenções 

nutricionais sob os sintomas do TEA. 
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RESUMO: O câncer gastroesofágico é uma causa importante e 
crescente da carga de câncer em todo o mundo. Em pacientes 
com doença localizada, a terapêutica curativa é a ressecção 
cirúrgica do tumor e sabe-se a importância de um bom cuidado 
nutricional para o sucesso cirúrgico e bom prognóstico da 
doença. Diante disso, este estudo de caso tem como objetivo 
relatar a assistência nutricional prestada a uma paciente no 
setor de Cirurgia Geral de um hospital universitário de 
Recife/PE. Paciente do sexo masculino, 69 anos, admitido para 
programação cirúrgica, após a realização de quimioterapia 
neoadjuvante, devido quadro de adenocarcinoma de junção 
gastroesofágica. Ao ser admitido no serviço, não foi classificado 
como risco nutricional pela NRS-2002, entretanto encontrava-
se com desnutrição pelo IMC. Foi submetido à esofagectomia 
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distal, gastrectomia total com linfadenectomia à D2, esôfago-
jejuno anastomose em Y de Roux e drenagem cavitária e foi 
realizado acompanhamento antropométrico (peso, altura, perda 
de peso), história dietética (quanto ao padrão evacuatório, 
apetite e aceitação alimentar, presença de náuseas e/ou 
vômitos), exames bioquímicos, terapia medicamentosa e 

terapia nutricional, esta última envolvendo as vias oral, enteral 
e parenteral. Tendo em vista o impacto do estado nutricional no 
desfecho clínico de pacientes candidatos a cirurgias de grande 
porte, o presente estudo demonstra práticas nutricionais 
recomendadas frente ao manejo clínico de diversas situações.  
 
Palavras-chave: Neoplasias Gástricas. Terapia Nutricional. 
Avaliação Nutricional.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer é uma doença que se caracteriza pelo 

crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos 

e órgãos e espalhar-se para outras regiões do corpo (INCA, 

2016). No Brasil, o câncer de estômago é o terceiro mais 

frequente em homens e o quinto entre as mulheres (AMORIM 

et al., 2014). Ademais, o câncer gastroesofágico é uma causa 

importante e crescente da carga de câncer em todo o mundo. 

Apesar da terapia multimodal, essa neoplasia continua tenho 

um mau prognóstico devido à sua natureza agressiva 

(MOKDAD et al., 2017). Esse tipo de câncer é, na maioria das 

vezes, assintomático na fase inicial da doença e isso implica 

que o tratamento com intenção curativa não seja possível em 

50% dos pacientes, devido ao diagnóstico tardio (NENO, 2010).
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Em doentes com bom estado geral e doença localizada, 

a única terapêutica  potencialmente  curativa  é  a  ressecão  

cirúrgica  do  tumor. Apesar  disso, sabe-se que a recidiva pós 

cirúrgica é comum e  contribui  para  a  elevada  taxa  de  

mortalidade  desa  patologia. Diante disso, a realização de 

terapêuticas complementares estão cada vez mais comuns. 

(BATISTA et al., 2020). Entende-se por tratamento multimodal 

a associação do tratamento cirúrgico com outras modalidades 

de tratamento, por exemplo a quimioterapia (QT) neoadjuvante, 

perioperatória, adjuvante, a radioterapia (RT) e a imunoterapia 

(BARCHI et al., 2020). O objetivo do tratamento cirúrgico é 

curativo, entretanto a presença de doença metastática, como 

metástases peritoneais, pulmonares, ósseas, adrenais, 

cerebrais ou hepáticas ou disseminação extrarregional de 

linfonodos, impede uma tentativa de ressecção 

(GORGOZINHO et al., 2021) 

 Os fatores de risco para o desenvolvimento do 

adenocarcinoma gastroesofágico ainda não estão bem 

descritos na literatura, mas estudos mostram que a obesidade, 

o refluxo gastroesofágico, a irritação esogáfica crônica e o 

esôfago de Barret sejam alguns fatores predisponentes 

(GORGOZINHO et al., 2021).  

 Em relação à sintomatologia clínica, a literatura mostra 

que a odinofagia, disfagia, perda de peso, dor torácica, fadiga, 

desidratação e alteração no timbre da voz são os mais 

frequentes. A disfagia, no geral, é progressiva, e os pacientes 

cursam com vômitos pós prandiais de alimentos não digeridos 

(OLIVEIRA-BORGES et al., 2015). Além disso, essa condição 

leva à desnutrição pela associação dos fatores tumorais 
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relacionados à obstrução da luz intestinal e dificuldade de se 

alimentar. Essas consequências podem ser intensificadas com 

o tratamento quimioterápico ou radioterápico, que podem 

causar náuseas, vômitos, mucosite, diarreia, xerostomia, 

inapetência, e outros (CARLESSO, 2018). Todos esses fatores 

podem levar a uma depleção no estado nutricional desses 

pacientes.  

Diante do exposto, este estudo de caso tem como 

objetivo relatar a assistência nutricional prestada a um paciente 

no setor de Cirurgia Geral de um hospital universitário de 

Recife/PE, visando contribuir  com informações para a 

comunidade científica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo de caso, 

desenvolvido durante o rodízio no setor de Cirurgia Geral pelo 

Programa de Residência Uniprofissional em Nutrição Clínica do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(HC – UFPE) na cidade de Recife/Pernambuco. Os dados 

foram coletados em prontuário e fichas de acompanhamento, 

após apreciação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital das Clínicas com CAAE: 93448918.8.0000.5208 e 

número de parecer: 2.877.855. 

 

História Clínica 

 

Paciente FBS, do sexo masculino, 69 anos, admitido no 

serviço hospitalar no dia 29/10/2021 para programação 
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cirúrgica. Paciente já tinha sido previamente internado no 

serviço há cerca de 6 meses, com quadro de disfagia para 

sólidos e líquidos e perda de peso expressiva (cerca de 10 kg). 

Na ocasião, foi solicitada Endoscopia Digestiva Alta (EDA), com 

achado de obstrução subtotal em esôfago distal, secundária a 

tumoração vegetante, distante cerca de 38cm da árcada 

dentária superior, e cuja biópsia revelou proliferação celular 

atípica, com presença de anéis de sinete subjacente. Recebeu 

alta em julho, com objetivo de seguimento ambulatorial no 

serviço de oncologia e posterior retorno para a cirurgia geral, 

caso recomendada proposta cirúrgica. Durante o 

acompanhamento oncológico, foi iniciado tratamento 

quimioterápico neoadjuvante de 04 sessões, sendo a ultima 6 

semanas anteriores ao internamento atual. Apresentou boa 

resposta à terapia neoadjuvante, e retornou ao serviço de 

cirurgia geral com proposta cirúrgica de realização de 

gastrectomia total e esofagectomia. 

No contexto do internamento atual, foi realizado 

tomografia de tórax com contraste que evidenciou presença de 

lesão nodular com atenuação de partes moles no mediastino 

anterior, que poderia corresponder a linfonodo ou timo 

remanescente, além de linfonodos mediastinais aumentados 

em número, sem confirurar megalias. Realizou, ainda, EDA  que 

evidenciou estenose concêntrica de aspecto infiltrativo, com luz 

aproximada de 5mm que não permitia a passagem do aparelho.  

Diante dos achados, paciente teve diagnóstico de 

adenocarcinoma da junção esôfago gástrica, com presença de 

anéis de sinete, além de diagnóstico interrogado de metástase 

linfonodal ou timo remanescente. Apresentava Hipertensão 
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Arterial Sistêmica (HAS) como comorbidade. Foi optado então, 

por programação cirúrgica para o dia 04/11.   

Paciente evoluiu durante o internamento sem queixas, 

com exceção de disfagia para alimentos sólidos. Estava em uso 

de sonda nasoenteral há cerca de 3 meses, associado a 

alimentação de consistência líquido-pastosa.  

Foi submetido à esofagectomia distal, gastrectomia total 

com linfadenectomia à D2, esôfago-jejuno anastomose em Y de 

Roux e drenagem cavitária, no dia 04/11.  

Durante o pós operatório imediato foi encaminhado à 

Unidade de Terapia Intensiva, onde permaneceu consciente, 

orientado, com respiração espontânea, em uso de dose de 

droga vasoativa em baixa vazão e em dieta zero. Retornou à 

enfermaria no 1° dia de pós operatório (DPO), onde foi iniciada 

dieta exclusiva por sonda nasoenteral (SNE) com vazão trófica. 

Evoluiu no 3° DPO com desconforto gastrointestinal e distensão 

abdominal, sendo a dieta por SNE interrompida e inserida uma 

sonda nasogástrica para descompressão, drenando de 

imediato 900ml de conteúdo gástrico, contraindicando assim, o 

retorno de dieta enteral. Apresentou também elevação das 

escórias nitrogenadas, onde foi solicitado parecer da 

Nefrologia, que diagnosticou o paciente com lesão renal aguda 

de etiologia pré renal. Foi realizada expansão volêmica e 

iniciado reposição venosa de potássio, com melhora do quadro 

e redução das escórias nitrogenadas. No 4° DPO foi 

confeccionado um acesso venoso central para iniciar nutrição 

parenteral total (NPT) diante o quadro de íleo adinâmico e a 

vigência de alto débito de conteúdo característico estase 

gástrica. Ao 5° DPO foi iniciado NPT com 33% das sua 
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necessidades nutricionais estimadas (NEE). A progressão 

lenta, neste caso, foi indicada devido ao risco de Síndrome de 

Realimentação, em razão do risco nutricional, quadro de 

inanição e hipocalemia (K= 3 mmol/L). No 6° DPO houve 

impossibilidade de progressão de NPT, pois o paciente evoluiu 

com piora de distúrbio hidroeletrolítico (K=2,7 mmol/L e P=2 

mg/dL). A equipe médica realizou reposição de eletrólitos 

continuamente, entretando apenas no 5° dia de NPT e 9° DPO, 

houve normalização dos valores dos eletrólitos, sendo possível 

progredir a NPT para 62% das NEE. Nesse momento foi 

liberada dieta oral para teste de tolerância do trato 

gastrointestinal com líquida de prova. No 10° DPO foi 

progredida a NPT 100% das NEE do paciente e progredida a 

consistência da dieta via oral para líquida total. Ao 12° DPO o 

paciente teve dieta via oral progredida para consistência 

pastosa com manutenção da NPT. No 13° DPO, diante da boa 

aceitação e tolerância da dieta via oral, houve desmame da 

NPT, conforme orientação médica. No 15° DPO o paciente teve 

alta hospitalar, com orientação para continuar em dieta pastosa 

até o 30° DPO, até retorno para consulta ambulatorial médica e 

nutricional. 

 

• Procedimentos desenvolvidos  

No momento de sua admissão, o paciente foi triado 

através do instrumento Nutritional Risk Screening (NRS – 

KONDRUP et al., 2002). Além disso, o paciente foi avaliado 

quando ao exame físico e submetido à avaliação 

antropométrica que consistia na aferição da altura e peso, com 
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posterior cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e 

classificação segundo o proposto por Lipschitz (1994), segundo 

tabela abaixo.  

 

Tabela 1 – Classificação do IMC para pacientes idosos. 
IMC Classificação do estado nutricional 

< 22 kg/m Magreza 

22 – 27 kg/m² Eutrofia 

> 27 kg/m² Excesso de peso 

Fonte: Lipschitz, 1994 

  

O paciente foi avaliado diariamente, e os dados foram 

registrados semanalmente em fichas de acompanhamento, 

com relação ao histórico nutricional e dietético, padrão 

evacuatório, ocorrência de náuseas e/ou vômitos, presença ou 

ausência de edema/ascite, capacidade de mastigação e 

deglutição, apetite e ingestão alimentar, aceitação do suporte 

nutricional (quando ofertado) e tolerância da dieta ofertada. 

A perda de peso foi calculada e classificada de acordo 

com o proposto por Blackburn, Bistrian e Maini (1977). 

Os parâmetros bioquímicos do paciente foram 

avaliados de acordo com a solicitação médica, compreendendo 

o hemograma e seus índices hematimétricos (hematócrito, 

hemoglobina, HCM, VCM), leucócitos, escórias nitrogenadas 

(uréia e creatinina), bilirrubina total (BT), direta (BD) e indireta 

(BI), fosfatase alcalina (FA), gama GT (GGT), ionograma (sódio, 

potássio e cloreto), proteína C reativa (PCR), transaminases 

alanina aminotransferase (ALT-TGP) e  
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aspartatoaminotransferase (AST-TGO), magnésio (Mg), fósforo 

(P) colesterol total (CT) e frações (HDL-c e LDL-c), triglicerídeos 

(TG), realizados segundo métodos padrões e valores de 

referência do laboratório de análises clínicas do HC/UFPE. 

Além disso, levou-se em consideração o uso de medicamentos 

e suas prováveis interações nutricionais e efeitos 

gastrintestinais. 

 

• Necessidades nutricionais estimadas 

Para determinar as necessidades nutricionais do 

paciente, foram utilizadas as recomendações calóricas e 

proteicas da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica 

(SBNO) do Guia de Nutrição para o Oncologista, no pré 

operatório (30-35 kcal/kg/dia e 1,2-1,5g ptn/kg/dia) e do Projeto 

Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória (ACERTO, 

2020) no pós operatório (30-35 kcal/kg/dia e 1,5-2,0 g 

ptn/kg/dia), associado a nutrição imunomoduladora com 

fórmula normocalórica e hiperproteica, formulada com arginina, 

nucleotídeos e ácidos graxos ômega-3 (w-3) no período 

perioperatório, seguindo o recomendado pela BRASPEN 

(2019), ESPEN (2017) e ASPEN (2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional pela NRS 2002, o paciente obteve 

escore 2, não sendo classificado como paciente de risco 

nutricional. A triagem nutricional é utilizada para detectar o risco 

nutricional e consiste em uma pesquisa para identificar 
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indivíduos que necessitam de intervenção nutricional precoce, 

reduzindo o risco de complicações, o tempo de internamento e 

custos com a saúde (SUGAYA et al. 2020). 

Apesar disso, o paciente possuía um IMC de 21,79 kg/m² 

no momento da admissão, sendo classificado como desnutrido. 

Esse índice, apesar de não distinguir adequadamente massa 

gorda e massa magra, é amplamente utilizado pela sua fácil 

aplicabilidade (CERVI, FRANCESCHINI, PRIORE, 2005). Por 

isso, são necessários outros métodos de avaliação do estado 

nutricional para um diagnóstico mais fidedigno.   

Ao exame físico, paciente apresentava-se normocorado, 

anictérico e hidratado, com sinais de depleção muscular e de 

tecido adiposo em face, clavículas e membros inferiores e 

ausência de ascite e edemas.  

Com relação à avaliação do estado nutricional, a 

Braspen (2019) recomenda que esta deve ser realizada em 

todos os indivíduos que apresentarem risco nutricional na 

triagem, através da combinação de vários métodos para melhor 

compreensão da condição nutricional. Diante disso, podemos 

observar na tabela 2 os parâmetros de avaliação nutricional do 

paciente. 

 
Tabela 2. Avaliação antropométrica durante o internamento. 

Data 29/10/2021 06/11/2021 14/11/2021 

Altura (m) 1,63 1,63 1,63 

Peso atual (kg) 57,9 58,05 60,25 

IMC (kg/m²) 21,79 21,84 22,67 

IMC: Índice de Massa Corporal; CB: Circunferência do Braço; CP: 

Circunferência da Panturrilha; 
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Estudos demonstram que pacientes que se encontram 

desnutridos ou em risco nutricional, e que são candidatos a 

cirurgias de grande porte, possuem resposta orgânica ao 

trauma cirúrgico com maiores repercurssões, além de 

influenciar negativamente no resultado cirúrgico (LUCCHESI & 

GADELHA, 2019; NISHIYAMA et al., 2018). A desnutrição 

impacta diretamente no aumento dos índices de morbidade e 

mortalidade, sendo o estado nutricional do paciente fator 

independente que influencia o resultado cirúrgico (PAULO et al., 

2013). 

   

Quadro 1. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 
 29/10 04/11 05/11 06/11 08/11 09/11 10/11 

HB 10.5 10.7 10.8 10.3 10.5 10.0 9.5 

HT 31.7 32.4 32.8 30.8 31.0 30.2 29.1 

VCM 96.0 89.26 90.2 88.6 88.57 94.08 94.17 

HCM 31.8 29.48 29.7 29.7 30.0 31.15 30.74 

LEUCO 11110 8280 8190 5520 8530 10910 15030 

UR 49.0 41.1 36.6 29.7 126.7 113.4 66.8 

CR 0.71 0.61 0.7 0.61 2.02 1.19 0.75 

BT 0.31 0.41 0.43     

BD 0.16 0.20 0.24     

BI 0.15 0.21 0.19     

FA 46 -      

GGT 46 -      

NA  136 134 136 134 139 139 

K  3.9 4.9 4.2 3.7 3.0 2.7 

CL  105 100 102 95 101 105 

CA  7.73 8.31 8.23    

ALB        

PCR  -  31.1 48.2 41.3  

TGO 34 -      
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TGP 39 - 114     

MG  1.81 1.82 1.93  2.64 2.56 

P  4.95 5.70 4.36  3.60 2.02 

CT      52.2  

HDL-c      15.7  

LDL-c      29.9  

TG      32.6  

  

12/10 

 

13/11 

 

14/11 

 

15/11 

 

16/11 

 

17/11 

 

HB 8,8 8,6 8,4 8,7 8,4 8,2  

HT 26,8 26,4 25,9 27,1 24 25,3  

VCM 88,1 88,2 88,2 89,1 88,9 94  

HCM 28,9 28,7 28,4 28,6 30,9 30,3  

LEUCO 15220 16190 15650 18400 16270 12940  

UR 41,7 19  28,6 27 19,7  

CR 0,6 0,6  0,53 0,52 0,62  

BT        

BD        

BI        

FA        

GGT        

NA 142 139 137 137 136 138  

K 3,8 3,4 4,2 4,3 3,8 4,3  

CL 112 108 110 109 109 111  

CA        

ALB  2,1 2,1     

PCR 10 11,1 11,8 9,9 8,4 8,1  

TGO        

TGP        

MG 2,2 2 1,8     

P 2,2 2,9 2,9     

CT        

HDL-c        
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LDL-c        

TG        

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 HB- Hemoglobina; HT – Hematócrito VCM- Volume corpuscular médio; 

HCM – Hemoglobina corpuscular média; LEUCO- Leucograma; UR- Uréia; 

CR- Creatinina; BT- Bilirrubina total; BD – Bilirrubina direta; BI- Bilirrubina 

indireta; FA-fosfatase alcalina; GGT-  gama GT; NA – Sódio; K – Potássio; 

CL- Cloro; CA: cálcio ALB- Albumina; PCR – Proteína C reativa; TGP- 

Alanina aminotransferase; TGO – Aspartatoaminotransferase; MG: 

magnésio; P: fósforo; CT: colesterol total; HDL: high density lipoprotein; LDL: 

low density lipoprotein; TG: triglicerídeos. 

 

No que diz respeito aos exames laboratoriais, podemos 

observar no Quadro 1 que o paciente evoluiu durante todo o 

internamento com quadro de anemia normocítica 

normocrômica, que acontece em situações de estados 

inflamatórios crônicos, incluindo câncer, infecções e condições 

autoimunes. Isso decorre do aumento na produção de citocinas 

pró inflamatórias que atuam na síntese da hepcidina e, 

consequentemente, no ciclo da produção das células vermelhas 

(LEE, 2019). 

 Avaliando o ionograma, observa-se que em alguns 

momentos no período pós operatório, o paciente evoluiu com 

alteração hidroeletrolítica, apresentando valores anormais 

(diminuídos) de potássio e fósforo, configurando uma 

hipocalemia e hipofosfatemia, respectivamente. Tal fato pode 

estar associado às perdas de eletrólitos pelo dreno cavitário e 

pela SNG que apresentou alto débito nesse período.  

Observando as proteínas inflamatórias, tem-se a PCR, 

que apresentou-se elevada durante todo o período pós 

operatório, configurando sua elevação em eventos agudos. 
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Essa alteração bioquímica é esperada diante desse contexto de 

inflamação e doença em fase ativa. A cirurgia provoca uma 

serie de reações, dentre elas a liberação de hormônios e 

citocinas inflamatórias, com grande impacto no metabolismo. 

Ocorre catabolismo de nutrientes, sendo os substratos deste 

desviados das suas rotas de manutenção da massa muscular 

para reparação dos tecidos e aumento da resposta imune 

(LUCCHESI & GADELHA, 2019).  

Conforme observado no quadro 2, a partir da proposta 

terapêutica de abordagem cirúrgica, foi iniciada dieta enteral 

com fórmula hipercalórica e hiperproteica, enriquecida com 

imunonutrientes, como terapia imunomoduladora no período 

pré operatório. De acordo com a Braspen (2019), para 

pacientes oncológicos submetidos à cirurgia desnutridos ou em 

risco de desnutrição e candidatos a cirurgia de médio ou grande 

porte, recomenda-se a utilização de fórmulas hiperproteicas 

com imunonutrientes (arginina, ácidos graxos ômega-3 e 

nucleotídeos), por via oral ou enteral na  quantidade mínima de 

500 ml a 1.000 ml por dia no período perioperatório, iniciando 5 

a 7 dias antes da cirurgia. As diretrizes mais atuais mostram 

que com a oferta de nutrientes imunomoduladores para 

pacientes submetidos as cirurgias de grande porte pode 

melhorar a resposta sistêmica metabólica ao estresse e 

cicatrização, manutenção da barreira intestinal como órgão de 

defesa, redução das taxas de infecção, diminuição do tempo de 

permanência hospitalar., e, consequentemente, redução nos 

custos (ESPEN, 2006; LOCKS, 2006). 
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Quadro 2. Histórico nutricional e dietético pré operatório 
DATA 29/10 01/11 

TGI Normal Normal 

TU Normal Normal 

Mastigação Normal Normal 

Deglutição Normal Normal 

Náuseas  Ausente  Ausente 

Vômitos Ausente Ausente 

Apetite Diminuído Diminuído 

Ingestão 

alimentar 

50% 75% 

Suporte 

nutricional  

- SNE  

Via alimentar Oral Oral + SNE  

Fonte: Autoria própria, 2021. 

TGI: Trato gastrintestinal; TU: Trato urinário; SNE: sonda nasoenteral 

 

 

Quadro 3. Histórico nutricional e dietético pós operatório 
DATA 04/11 05-

06/11 

07-

08/11 

09-15/11 16-17/11 18-19/11 

TGI - - - - Normal Normal 

TU - - - - Normal Normal 

Mastigação - - - - Normal Normal 

Deglutição - - - - Normal Normal 

Náuseas  - - - - Ausente Ausente 

Vômitos - - - - Ausente Ausente 

Apetite - - - - Normal Normal 

Ingestão 

alimentar 

- - - - 100% 100% 

Suporte 

nutricional 

- - - - NPT  Oral 

Via 

alimentar 

Dieta 

zero 

SNE  Dieta 

zero 

NPT 

exclusiva 

Oral + 

NPT  

Oral 
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Fonte: Autoria própria, 2021. 

TGI: Trato Gastrointestinal; TU: Trato urinário; NPT: Nutrição parenteral 

total; SNE: sonda nasoenteral 

 

Pacientes diagnosticados com risco nutricional ou 

desnutrição, devem ser monitorados periodicamente com 

visitas à beira leito, com investigação da ingestão oral, 

tolerância da terapia enteral, e caso seja necessário, com 

avaliação de sinais e sintomas incluindo exames físico, 

funcional, clínico e laboratoriais (BRASPEN, 2019). O paciente 

evoluiu com íleo adinâmico, e foi indicado inicio de dieta por via 

parenteral, como demonstrado no quadro 3. A Nutrição 

Parenteral (NP) é indicada na impossibilidade do uso da via 

enteral, e algumas das indicações específicas são o abdome 

agudo e o íleo paralítico prolongado.  Deve ser iniciada o mais 

precoce possível para pacientes desnutridos ou em alto risco 

nutricional (BRASPEN, 2019) A terapia com NP pode beneficiar 

significativamente o paciente, reduzindo a ocorrência de 

complicações.  

A perda na motilidade do trato gastrointestinal é comum 

após procedimentos cirúrgicos intra-abdominais. Essa 

complicação, no geral, é resolvida em poucos dias de pós 

operatório, mas se torna de real importância quando persiste 

por mais de 5 dias (FRANCO, PEREIRA, MUNIZ, 2020). Sua 

patogênese é incerta, e dentre os fatores que contribuem para 

a diminuição da motilidade destacam-se a manipulação das 

vísceras abdominais e o tempo cirúrgico (BERNARDES, 2006). 
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Quadro 4. Medicamentos e interações medicamentosas. 
MEDICAMENTO AÇÃO INTERAÇÃO EFEITOS 

Metoclopramida Antiemético - - 

Enoxaparina Anticoagulante - Xerostomia; 

↑esvaziamento 

gástrico 

Dipirona AINE; 

Antipirético; 

Analgésico 

- ↓ pressão 

arterial; 

↓leucócitos 

Ondansetrona Antiemético - - 

Tramadol Analgésico - Xerostomia 

AINE: Anti-inflamatório não esteroidal. 

 

 Apesar das intercorrências pós operatórias, com o 

manejo clínico e nutricional o paciente obteve um bom 

desfecho, com dieta exclusiva por via oral no momento da alta 

hospitalar. É necessário, entretanto, acompanhamento 

ambulatorial clinico e nutricional, devido aos efeitos adversos 

que podem ser apresentados, como saciedade precoce e perda 

de apetite, bem como azia, disfagia, náuseas e vômitos (SILVA, 

OLIVEIRA, MARTINS, 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Diante do exposto, tendo em vista o impacto do estado 

nutricional no desfecho clínico de pacientes candidatos a 

cirurgias de grande porte, o presente estudo demonstra práticas 

nutricionais recomendadas frente ao manejo clínico de diversas 
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situações. A nutrição se mostra de extrema importância na 

busca de um melhor prognóstico para o paciente.   
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RESUMO: O presente estudo relata a terapia nutricional em 
paciente com Linfoma não-Hodgkin. Trata-se de um estudo 
descritivo, tipo relato de caso, desenvolvido na enfermaria de 
Oncologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco. O estudo tem como objetivo relatar a assistência 
nutricional prestada e mostrar o papel da terapia nutricional no 
paciente com linfoma Não-Hodgkin. O estudo é sobre um 
paciente do sexo masculino, 27 anos, admitido no serviço 
hospitalar no dia 30/03/2021 com quadro de derrame pleural e 
linfonodomegalias cervicais, veio para realizar diagnóstico, 
porém no internamento apresentou infeção por COVID-19, 
onde evoluiu com piora do quadro clínico precisando ser 
encaminhado para unidade de terapia intensa (UTI), onde 
permaneceu até o mês de junho. Após alta da UTI voltou para 
enfermaria onde finalmente fechou o diagnóstico de linfoma 
difuso de grandes células e imunofenotipo não definido. 
Quando chegou na enfermaria de oncologia, possuía um 
histórico de perda de peso grave 19,2 kg (14,5%) em 8 meses. 
Em triagem nutricional obteve escore 3, sendo classificado 
como paciente com risco nutricional. O paciente foi, então, 
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submetido a acompanhamento rigoroso quanto a antropometria 
(medidas de peso, altura, e perda de peso), a história dietética 
(analise da ingestão alimentar, evacuações, presença de 
náuseas e/ou vômitos) exames bioquímicos, terapia 
medicamentosa e terapia nutricional com uso de suplemento 
normocalórico e hiperproteico. 
Palavras-chave: Linfoma. Estado nutricional. Oncologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 O câncer é uma doença que se caracteriza pelo 

crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos 

e órgãos e espalhar-se para outras regiões do corpo (INCA, 

2016). A incidência vem crescendo nos âmbitos nacional e 

internacional, estimando-se que somente nos últimos três anos 

houve uma ocorrência de 600mil novos casos, em cada ano no 

Brasil. A sua prevalência é maior entre os indivíduos do sexo 

masculino com cerca de (217,27/100mil) em relação ao sexo 

feminino (191,78/100mil) (INCA, 2017; GUILHERME et al, 

2020). 

Os linfomas são um tipo de câncer no qual originam-se 

no sistema linfático, caracterizado pelo conjunto composto por 

órgãos (linfonodos e gânglios) e os tecidos responsáveis pela 

produção das células que atuam na imunidade bem como os 

vasos que conduzem as células imunes ao longo do corpo 

(INCA, 2021).  

 A doença surge quando um linfócito (célula de defesa do 

corpo), mais frequentemente um do tipo B, se transforma em 

uma célula maligna, capaz de multiplicar-se 

descontroladamente e disseminar-se. A célula maligna começa 

a produzir, nos linfonodos, cópias idênticas, também chamadas 
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de clones. Com o passar do tempo, essas células malignas 

podem se disseminar para tecidos próximos, e, se não tratadas, 

podem atingir outras partes do corpo (FERRI et al, 2021). 

Devido ao sistema linfático fazer parte do sistema 

imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças. Como o 

tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode 

começar em qualquer lugar. Pode ocorrer em crianças, 

adolescentes e adultos (INCA, 2021). 

 O linfoma pode se apresentar de duas formas, Hodgkin 

e Não-Hodgkin. O linfoma Hodgkin apresenta como 

característica sua disseminação de maneira ordenada, de um 

grupo de linfonodos para outro, através dos vasos linfáticos. Já 

o linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que tem origem nas 

células do sistema linfático e que se espalha de maneira não 

ordenada (INCA, 2021).  

 A causa do linfoma não Hodgkin é desconhecida, 

embora, como nas leucemias, evidências substanciais 

sugiram uma causa viral (vírus de linfoma-leucemia de células 

T humanas, vírus Epstein-Barr, vírus da hepatite B, vírus da 

hepatite C, HIV, herpesvírus humano). Bactérias 

como Helicobacter pylori também aumentam o risco de 

linfoma (INCA, 2021). 

Pacientes com maior risco de desenvolver linfoma não 

Hodgkin são aqueles com sistema imune comprometido 

(doenças genéticas hereditárias, uso de drogas 

imunossupressoras, e portadoras de infecção pelo HIV), 

exposição a certos produtos químicos (herbicidas e inseticidas), 

inflamação crônica e hiperplasia linfonodal reativa (PEARCE, 

2016). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Os sintomas mais apresentados são linfonodos 

aumentados com consistência elástica e discreta, e mais tarde 

se aderem formando massas, em alguns pacientes o 

comprometimento linfonodal é localizado, mas a maioria dos 

pacientes tem várias regiões atingidas. O exame físico inicial 

deve procurar cuidadosamente linfonodos nas regiões 

cervicais, axilares, inguinais e femorais (PEARCE, 2016). 

Em alguns pacientes, o aumento dos linfonodos 

mediastinais e retroperitoneais causam sinais e sintomas de 

compressão. Os mais importantes são, compressão da veia 

cava superior: dispneia e edema de face (síndrome da veia 

cava superior), compressão da árvore biliar externa: icterícia, 

compressão dos ureteres: hidronefrose, obstrução intestinal: 

vômitos e obstipação e interferência na drenagem linfática: 

quilotórax ou ascite quilosa ou linfedema de membro inferior 

(ROGERS, 2006). 

A quimioterapia é o principal tratamento para a maioria 

das pessoas com linfoma não Hodgkin. Dependendo do tipo e 

do estadiamento do linfoma, a quimioterapia pode ser usada 

sozinha ou combinada com outros tratamentos, como 

imunoterapia ou radioterapia (ANSELL, 2015). 

A quimioterapia utiliza medicamentos anticancerígenos 

para destruir as células tumorais. Por ser um tratamento 

sistêmico, a quimioterapia atinge não somente as células 

cancerígenas como também as células sadias do organismo 

(ANSELL, 2015). 

Devido a isso o tratamento pode levar a efeitos 

colaterais. Os efeitos colaterais dependem do tipo de 

medicamento, da dose administrada e da duração do 

tratamento. Os efeitos colaterais comuns à maioria dos 
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medicamentos quimioterápicos podem incluir, queda de 

cabelo, inflamações na boca, perda de apetite, náuseas e 

vômitos, diarreia ou constipação, infecções devido a 

diminuição de glóbulos brancos, hematomas ou hemorragias 

devido a diminuição de plaquetas, fadiga e falta de ar devido a 

diminuição de glóbulos vermelhos (ANSELL, 2015). 

Desse modo, este estudo de caso tem como objetivo 

relatar a assistência nutricional prestada a um paciente na 

enfermaria de Oncologia de um Hospital Universitário de 

Recife-PE visando amparar dados para a comunidade 

científica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo de caso, 

desenvolvido durante o rodízio no setor de Oncologia pelo 

Programa de Residência Uniprofissional em Nutrição do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(HC – UFPE) na cidade de Recife/Pernambuco. Os dados 

foram coletados em prontuário, após apreciação e aprovação 

do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas com 

CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de parecer: 

2.877.855. 

História Clínica 

Paciente GGLS, do sexo masculino, 27 anos, admitido 

no serviço hospitalar no dia 30/03/2021, doente desde o 

primeiro semestre deste ano, apresentou quadro de derrame 

pleural e linfonodomegalias cervicais, havendo dificuldade para 

abordagem inicialmente. Paciente intercorreu durante a 

internação, apresentando quadro de COVID-19, com 
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acometimento grave necessitando de internamento em unidade 

de terapia intensiva (UTI), sendo intubado e traqueostomizado 

no período de internamento na UTI, de onde recebeu alta em 

junho de 2021. Após alta da UTI, manteve-se internado na 

enfermaria de clínica médica, onde estava em investigação de 

tumoração mediastinal medindo 6,2 cm cujo histopatológico 

evidenciou doença linfoproliferativa entre hodgkin e não-

hodgkin, aguardando resultado da imunohistoquimica. 

Resultado de imunohistoquimica realizada em 25/10/2021 

evidencia achados de linfoma difuso de grandes células e 

imunofenotipo não definido.  

Foi admitido no setor de oncologia no dia 03/11/2021, 

com quadro de massa de mediastino anterior medindo 6,2 cm 

com acometimento pleural mediastinal e linfonodomegalias 

múltiplas secundárias à neoplasia linfoproliferativa de grandes 

células. No contexto deste internamento, no dia 04/11/21 foi 

realizado tomografia computadorizada de tórax e abdômen que 

evidenciou formação expansiva/infiltrativa, com contornos 

lobulados e discreto realce heterogêneo, localizada no 

mediastino anterossuperior, medindo 11,2 x 8,5 cm. Sendo 

notada redução do calibre da veia cava superior, associado a 

presença de circulação colateral na parede torácica e 

abdominal anteriormente, além de importante derrame 

pericárdico. Linfonodomegalias axilares esquerdas medindo 1,8 

cm, pericelíacas, perihilares e inguinais esquerdo medindo 3,0 

cm, ligamento hepatogástrico medindo 1,3cm, hilohepático 

medindo 1,1 cm no menor eixo axial também foram 

evidenciadas.   

Além disso, esplenomegalia homogênea com índice 

esplênico medindo 695, com sinais tomográficos condizentes 
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com hipótese de doença linfoproliferativa com acometimento 

mediastinal, axilar e inguinal e provável hilar hepático e 

hepatogástrico e discreta esplenomegalia, sendo evidenciadas 

consolidações no lobo superior do pulmão direito com realce 

heterogêneo, representando necrose em evolução e no lobo 

inferior direito com vidro fosco, podendo relacionar-se à 

sobreposição infecciosa. Vistos também sinais de compressão 

sobre a veia cava superior, derrame pericárdico, derrame 

pleural bilateral, ascite e densificação de gordura subcutânea 

inferindo em edema sistêmico, observando-se, ainda, 

espessamento liso dos septos interlobulares, no lobo médio e 

base direita, com achados inespecíficos, podendo ser 

observados em quadros congestivos ou patologias de 

disseminação linfática.  

No dia 08/11/21 o paciente realizou ecocardiograma 

transtorácico que também evidenciou quadro derrame 

pericárdico moderado sem sinais de repercussões 

hemodinâmicas. Diante disso, foi realizada pericardiocentese 

no dia 10/11/2021, sendo realizado durante o procedimento, 

assepsia e antissepsia, colocados os campos cirúrgicos e com 

auxílio de ultrassonografia realizou-se a punção pericárdica, 

pela técnica de seldinger, sendo passado um cateter triplo 

lúmen, com retirada de cerca de 490ml de líquido sero 

hemático. O controle da ultrassonografia mostrou esvaziamento 

do saco pericárdico, sendo fixado cateter para remoção após 

controle ecocardiográfico e realizado curativo. Diante do 

supracitado, paciente em 1º dia pós pericardiocentese, evolui 

sem intercorrências, retira dreno, relata dor torácica de baixa 

intensidade e intolerância ao decúbito dorsal baixo.  
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 No dia 12/11 paciente apresentou pico febril (37,9º), 

queixando-se de dor abdominal sendo iniciado tazocin, 

apresentando picos febris durante a manhã e à noite do dia 

13/10, além de cianose de extremidades à noite, sendo iniciado 

teicoplanina associado ao tazocin e solicitados exames 

laboratoriais de controle. Não tendo apresentado mais picos 

febris ao longo do internamento. 

 

• Procedimentos desenvolvidos  

No momento de sua admissão, o paciente foi triado 

quanto ao risco nutricional por meio do instrumento Nutritional 

Risk Screening (NRS – KONDRUP et al, 2002). Além disso, foi 

avaliado quando ao exame físico e submetida à avaliação 

antropométrica que consistiu na aferição da altura e peso 

corporal, para posterior cálculo do índice de massa corpórea 

(IMC) e classificação segundo o proposto pela OMS (1998), 

segundo tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Classificação do IMC para pacientes adultos (OMS, 1998) 

IMC Classificação do estado nutricional 

<18,5 Desnutrição 

18,5 – 24,9 Eutrofia 

25,0 – 29,9 Sobrepeso 

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

≥40 Obesidade grau III 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1988. 

 

Foi realizado acompanhamento semanal com o paciente, 

sendo avaliado quanto ao histórico nutricional e dietético, 
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padrão evacuatório, ocorrência de náuseas e/ou vômitos, 

presença ou ausência de edema/ascite, capacidade de 

mastigação e deglutição, apetite e ingestão alimentar, além da 

aceitação do suporte nutricional ofertado e tolerância da dieta 

ofertada. 

A perda de peso foi calculada e classificada de acordo 

com o proposto por Blackburn, Bistrian e Maini (1977), Tabela 

2. 
Tabela 2. Classificação da perda de peso (BLACKBURN; BISTRIAN; MAINI, 1977). 

Período Significativa (%) Grave (%) 

1 semana 1 - 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 5 - 7 >7 

6 meses 10 >10 

Fonte: Blackburn; Bistrian; Maini, 1977. 

 

Os parâmetros bioquímicos também compunham a 

avaliação semanal, compreendendo o hemograma e seus 

índices hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, 

VCM), leucócitos, escórias nitrogenadas (uréia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio e cloreto), albumina, proteína C 

reativa (PCR), fósforo (P), magnésio (Mg), cálcio (Ca), 

colesterol total (CT), transaminases alanina aminotransferase 

(ALT-TGP) e  aspartatoaminotransferase (AST-TGO), 

bilirrubina total (BT), direta (BD) e indireta  (BI) do paciente, 

realizados de acordo com os métodos padrões estabelecidos 

pelo laboratório de análises clínicas do Hospital das Clínicas da 

UFPE. 

Além disso, considerou-se a terapia medicamentosa 

realizada pelo paciente e suas possíveis interações nutricionais, 

bem como os efeitos gastrintestinais. 



MANEJO NUTRICIONAL NO PACIENTE COM LINFOMA NÃO-HODGKIN 

322 
 

 Necessidades nutricionais estimadas 

A determinação das necessidades nutricionais do 

paciente, foi realizada através da utilização das recomendações 

calóricas e proteicas do Sociedade Brasileira de Nutrição 

Oncológica (2021), quadro 1, para paciente obeso: 20 a 25 

Kcal/Kg peso ideal/dia ou 11 a 14/ Kcal/Kg de peso atual e com 

recomendação proteica para indivíduos em estresse moderado 

e desnutrido de 1,2 a 1,5 g/Kg/ dia, associado a suplementação 

normocalórica e hiperproteica. 

 
Quadro 1. Recomendações nutricionais para pacientes oncológicos 

PACIENTE CLÍNICO E CIRÚRGICO 

Especificações Calorias 

Média estimada 25-30 kcal/Kg 

Paciente desnutrido 30-35 kcal/Kg de peso atual/dia 

Pacientes crítico 15-25 kcal/Kg de peso atual/dia 

Paciente obeso 20-25 kcal/Kg de peso ideal/dia ou 11-14 

kcal/Kg de peso atual/dia 

Realimentação 5-10 a 15-20 kcal/Kg/dia lentamente 

Especificações Proteína 

Estresse moderado e desnutrido 1,2-1,5 g/Kg/dia 

Estresse elevado 1,5-2,0 g/Kg/dia 

Fase crítica Até 2,5 g/Kg/dia 

Fonte: Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, 2021. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na prática clínica para pacientes hospitalizados tem sido 

recomendada a NRS-2002, diante disso, na triagem nutricional 

- NRS 2002 o paciente obteve escore 3, sendo classificado 

como paciente com risco nutricional. A triagem é um método 

rápido e sensível para detecção de características nutricionais. 

Trata-se de uma ferramenta composta por duas partes que 

abordam desde o IMC à ingestão alimentar reduzida, perda de 

peso e a demanda metabólica decorrente da patologia de base 

(SBNO, 2021). Esta ferramenta é reconhecida pelo Ministério 

da Saúde e tem o objetivo de identificar o risco nutricional, 

devendo ser aplicada em até 72 horas da admissão hospitalar, 

para que a instituição da intervenção nutricional ocorra de 

maneira precoce (ARRUDA; OLIVEIRA; GARCIA, 2019). Além 

disso, auxilia na redução de risco de complicações, no tempo 

de internamento e custos com a saúde (SUGAYA et al, 2020). 

Corroborando com o supracitado, no momento da 

admissão o paciente apresentava uma perda de peso de 19,2 

kg (14,5%) em 8 meses sendo esta considerada grave segundo 

a classificação de Blackburn, Bistrian e Maini (1977).  Mesmo 

possuindo um IMC com classificação de obesidade, o paciente 

encontrava-se em risco nutricional, uma vez que o IMC não é 

capaz de distinguir os componentes corporais e não reflete 

totalmente o percentual de gordura corporal, massa magra e 

nem sua distribuição (ABESO, 2016; TEIXEIRA et al, 2018). 

Ao exame físico, paciente apresentava-se normocorado, 

anictérica e hidratado, sem sinais de depleção muscular e com 

deposição de tecido adiposo em maior quantidade em região 

abdominal (androide), além de ausência de ascite e edemas. 
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Com relação à avaliação do estado nutricional, Acuña e 

Cruz (2004) retratam que a avaliação do estado nutricional tem 

o objetivo de identificar os pacientes com maior risco para 

complicações associadas ao estado nutricional, para que 

recebam a terapia nutricional adequada, além de permitir 

monitorar a eficácia da intervenção dietoterápica nesses 

indivíduos.  

A avaliação pode ocorrer por meio de métodos 

convencionais e não-convencionais, sendo os convencionais os 

mais tradicionalmente usados por sua consolidação na 

literatura cientifica bem como na prática clínica. Estão incluídos 

dentre os métodos convencionais e mais comumente utilizados 

na prática clínica à: história clínica, exame físico, antropometria, 

exames bioquímicos, entre outros (ACUÑA; CRUZ, 2004). 

Diante disso, podemos observar no quadro 2 os parâmetros de 

avaliação nutricional do paciente. 

 
Quadro 2. Avaliação antropométrica do dia 03/11/2021. 

Altura (m) 1,65 

Peso atual (kg) 94,8 

Peso habitual (kg) 111 

Perda de peso kg (%) 19,2 kg (14,5%) 

Período 8 meses 

IMC (kg/m²) 34,8 

IMC ideal (kg/m²) 30 

Peso ideal (kg) 81,6 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Diante disso, a detecção precoce das alterações 

nutricionais decorrentes do câncer possibilita a adoção da 

intervenção nutricional em momento oportuno, permitindo que 
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a avaliação nutricional seja realizada no primeiro contato do 

paciente com o nutricionista (NASCIMENTO et al, 2015). 

No que diz respeito aos exames laboratoriais, podemos 

observar no Quadro 3 que o paciente evoluiu durante todo o 

internamento com quadro de anemia normocítica 

normocrômica, que acontece em situações de estados 

inflamatórios crônicos, incluindo câncer, infecções e condições 

autoimunes. Isso decorre do aumento na produção de citocinas 

pró inflamatórias que atuam na síntese da hepcidina e, 

consequentemente, no ciclo da produção das células vermelhas 

(LEE, 2019).  

 Com relação à série branca, a paciente apresentou 

leucopenia no dia 13/11, a leucopenia pode associar-se a 

diversas condições clínicas, dentre estas, linfonodomegalias, 

presença de infecções, medicações em uso, endocrinopatias, 

doenças renais, bem como as deficiências nutricionais (BRAR; 

SCHRIER, 2016; TELESSAÚDE, 2019). No tocante à função 

renal, o paciente não apresentou elevação das escórias 

nitrogenadas em nenhum período do internamento. Avaliando 

o ionograma, observa-se que o paciente apresentou 

normalidade neste parâmetro durante todo o período de 

internamento. 

 
Quadro 3. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 

DATA 05/11 09/11 13/11 

HB 13.4 12.4 12.9 

HT 39.7 37.4 37.0 

VCM  80.0 85.5 77.8 

HCM 27.0 28.3 27.2 

LEUCO 7130 5710 3220 
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UR 16.4 26.0 19.2 

CR 0.77 0.67 0.76 

NA 137 137 136 

K 3.7 4.0 4.1 

CL 102 103 102 

CA 8.95 8.42 8.39 

MG 1.84 2.14 1.89 

P 2.87 3.35 3.40 

ALB 3.8 - - 

PCR - - 6.08 

TGO - - 57 

TGP - - 59 

HB- Hemoglobina; HT – Hematócrito VCM- Volume corpuscular médio; 

HCM – Hemoglobina corpuscular média; LEUCO- Leucograma; UR- Uréia; 

CR- Creatinina; NA – Sódio; K – Potássio; CL- Cloro; CA- Cálcio; MG- 

Magnésio; P- Fósforo; ALB- Albumina; PCR – Proteína C reativa; TGP- 

Alanina aminotransferase; TGO – Aspartatoaminotransferase.  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Observando as proteínas de fase aguda, tem-se a 

albumina, que é negativa frente a um quadro inflamatório, que 

se mostrou dentro dos valores de normalidade em todos os 

exames realizados ao longo do internamento. Apesar disso, 

sabe-se que com o aumento dos hormônios contra-regulatórios, 

citocinas inflamatórias e as próprias proteínas de fase aguda 

positiva, há uma redução nos níveis de albumina sérica 

decorrentes tanto do processo inflamatório como do processo 

de carcinogênese (SOUZA et al, 2019). 

Assim, de acordo com Souza e colaboradores (2019) 

avaliar as alterações inflamatórias nestes indivíduos é essencial 

uma vez que não podem ser percebidas pela avaliação 
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antropométrica, tendo-se empregado parâmetros que refletem 

a resposta inflamatória como a Proteína C Reativa (PCR). 

Ao avaliar a PCR que se apresenta positiva em situações 

agudas, observa-se sua elevação apenas no exame coletado 

no dia 13/11 durante todo o período de internamento do 

paciente. Sendo esta elevação, uma das medidas mais 

empregadas para interpretação da resposta inflamatória 

sistêmica em pacientes com câncer (SOUZA et al, 2019). Além 

disso, essa alteração bioquímica é comumente vista no 

contexto de patologias marcadas por quadro de inflamação e 

nos casos de atividade da doença. Observa-se também 

aumento das transaminases hepáticas TGO e TGP, 

características típicas do comprometimento do fígado e vias 

biliares.  

Conforme observado no quadro 4, podemos observar o 

histórico nutricional e dietético durante todo o período de 

internamento do paciente. Sabe-se que o câncer é uma doença 

associada a diversos transtornos gastrointestinais que levam o 

paciente à desnutrição (NASCIMENTO et al, 2015). E as 

terapêuticas empregadas para tratar essa enfermidade podem 

levar a várias alterações na ingestão alimentar podendo levar 

inclusive a anorexia (GARÓFALO, 2012). 

Em consonância ao supracitado, a monitorização da 

ingestão alimentar destes indivíduos também é recomendada, 

devendo ser realizada diariamente, sendo fundamental a 

consideração de métodos quantitativos e/ou qualitativos 

fundamentando-se na redução nas duas últimas semanas, para 

que déficits calóricos, ao decorrer do tempo, possam ser 

evitados, bem como o grau de depleção das reservas corpóreas 

(SBNO, 2021). 
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E ainda, de acordo com Baldwin e colaboradores (2012) 

as intervenções nutricionais orais são eficientes para aumentar 

a ingestão nutricional.  

 
 Quadro 4. Histórico nutricional e dietético 

DATA 05/11 09/11 13/11 

TGI Normal  Normal Normal  

TU Normal Normal  Normal  

Mastigação Normal Normal Normal 

Deglutição Normal Normal Normal 

Náuseas  Ø Ø Ø 

Vômitos Ø Ø Ø 

Apetite Diminuído Normal Normal 

Ingestão 

alimentar 

Início 100% 100% 

Suporte 

nutricional 

Início 100% 100% 

Via alimentar VO VO VO 

TGI: Trato Gastrintestinal; TU: Trato urinário. Fonte: Elaboração própria, 

2021.  

 

Tendo em vista que o paciente apresentou redução do 

apetite, refletindo na sua ingestão alimentar no momento da 

admissão hospitalar, e em face de sua perda de peso grave, 

este recebeu dieta via oral, hipercalórica e hiperproteica, 

normolipídica, normossódica, normoglicídica associado a 

suplementação nutricional (normocalórico e hiperproteico).  

Dito isto, torna-se fundamental à consideração dos 

benefícios da terapia nutricional para estes indivíduos, afim de 

reduzir o tempo de hospitalização, morbidade e mortalidade, 

bem como melhorar a tolerância às intervenções terapêuticas, 
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aprimorando a qualidade de vida destes pacientes (INCA, 

2016). Diante disso, tendo o paciente como desfecho clínico, 

alta hospitalar. 

 
Quadro 5. Medicamentos e interações medicamentosas. 

MEDICAMENTO AÇÃO INTERAÇÃO EFEITOS 

Aciclovir Antiviral - Edema, 

↑UR, ↑CR, 

↑TGO, 

↑TGP. 

Simeticona Antifisético - Eructação 

Alopurinol Anti-

hiperuricêmico 

- Gastrite, 

dor 

abdominal, 

↑UR, ↑CR, 

↑TGO, 

↑TGP, ↓ Ác 

úrico 

Dexclorfeniramina Antialérgico - Azia, 

náuseas 

Prednisona Anti-

inflamatório 

esteroidal 

Com alimentos: 

Aumenta a 

absorção 

Náuseas, 

vômitos, 

dor 

abdominal, 

↑TGO, 

↑TGP,↑FA, 

↑↓BIL, ↓CT, 

↓LDL, ↓NA, 

↑K, 

↓Cortisol 

UR- Uréia; CR- Creatinina; TGP- Alanina aminotransaminasa; TGO – 

Aspartatoaminotransaminasa; Ac úrico – Ácido úrico; FA- Fosfatase alcalina; 
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BIL- Bilirrubina; CT- Colesterol total; LDL- Lipoproteína de baixa densidade; 

K- Potássio; NA- Sódio. 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Diante do exposto, torna-se claro a essencialidade da 

realização adequada do manejo nutricional nos pacientes com 

câncer, seja atuando para prevenir e/ou minimizar os riscos e 

as alterações no estado nutricional decorrentes da própria 

doença, bem como dos sintomas consequentes das 

terapêuticas empregadas para o tratamento desta enfermidade.  

Desta forma, atesta-se a importância e o impacto do 

estado nutricional no desfecho clinico de pacientes com câncer. 

Com isso, o presente estudo demonstra a prática nutricional 

recomendada com base no manejo clínico e nutricional das 

mais diversas situações nestes pacientes. Além disso, a 

nutrição mostra-se de extrema importância para o alcance de 

um melhor prognóstico para o paciente. 
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RESUMO: Diabetes Mellitus tipos 2 (DM2) é um distúrbio 
metabólico caracterizado pela hiperglicemia e secreção 
insulínica irregular. Segundo estudos, a microbiota intestinal 
está relacionada com o desenvolvimento de distúrbios 
metabólicos, como DM2. Sendo assim, objetivou-se identificar 
a relação da microbiota intestinal com DM2, observando o 
impacto da modulação intestinal como proposta terapêutica. Foi 
realizada uma busca nas bases de dados Scielo, 
Pubmed/Medline e Science Direct, de setembro a outubro de 
2021, utilizando como termos chave: gut microbiota and 
diabetes, intestinal modulationand diabetes, intestinal 
modulation and hyperglycemia e dysbiosis and diabetes. A 
revisão destaca que além da influência genética existem os 
fatores de estilo de vida que contribuem para o 
desenvolvimento da DM2, como obesidade, baixo nível de 
atividade física e dieta pouco saudável, considerados riscos 
modificáveis. Devido à interação com os nutrientes da dieta e 
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outros fatores, é evidente que um desequilíbrio na microbiota 
impacta no metabolismo glicídico e favorece o DM2. Propõe-se 
que o uso de prebióticos, probióticos, fármacos e transplante 
fecal apresentam efeitos benéficos no tratamento do DM2. Em 
conclusão, a modulação intestinal apresenta resultados 
benéficos quanto estratégica terapêutica, o que possibilita 
abordagem individualizada, porém alguns fatores ainda 
precisam ser abordados e elucidados para que a eficácia no 
tratamento da DM2 através da modulação da microbiota 
intestinal. 
Palavras-chave: Microbiota intestinal. Diabetes Mellitus. 

Disbiose. Modulação intestinal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o 

Diabetes Mellitus (DM) como uma doença metabólica, de 

caráter crônico, a qual é marcada por hiperglicemia. O tipo mais 

comum é o Diabetes Mellitus tipo 2, nos últimos 30 anos ocorreu 

um aumento radical de sua prevalência mundial, abrangendo 

todos os níveis de renda (OMS, 2016). 

Essa patologia é um distúrbio metabólico ocasionado, 

principalmente, pela secreção irregular de insulina através do 

pâncreas, mais especificamente pelas células β pancreáticas e 

resposta inadequada dos tecidos sensíveis à insulina, os quais 

não conseguem responder adequadamente à mesma 

(GALICIA-GARCIA et al., 2020).  

Os fatores de risco para DM2 englobam um conjunto 

complexo de aspectos, sendo eles genéticos, metabólicos e 

ambientais, que interagem entre si e contribuem para o 

exacerbado aumento de sua prevalência. A predisposição 

individual para DM2 tem uma forte influência genética, no 
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entanto, existem evidências demonstrando que muitos casos de 

DM2 podem ser evitados com a melhora de aspectos de risco 

modificáveis incluindo obesidade, baixa atividade física e dieta 

pouco saudável (GALICIA-GARCIA et al., 2020). 

Estudos sugerem que o desenvolvimento de uma 

infinidade de doenças, incluindo o DM2 esteja associado com 

alterações na microbiota intestinal (MI), resultante da interação 

de diversos fatores, os quais alteram a proporção de 

metabólitos e podem acarretar distúrbios metabólicos (SILVA; 

PARADYNSKI; CASALINI, 2019). Apresentando efeitos sobre o 

controle do peso corporal, balanço energético e inflamação 

(BARROS; COSTA; SIVIERI, 2021).  

A MI é constituída por inúmeras espécies microbianas, 

influenciando na fisiologia humana e estando envolvida em 

diversos processos biológicos (GALICIA-GARCIA et al., 2020). 

Influencia na modulação de mecanismos de inflamação, altera 

a permeabilidade intestinal, interage com os nutrientes 

presentes na dieta, impacta no metabolismo da glicose e dos 

lipídios, estando relacionada com a resistência insulínica e com 

a homeostase energética do hospedeiro (GURUNG et al., 

2020). 

Torna-se evidente uma possível associação entre o 

desequilíbrio da microbiota intestinal e um aumento na 

prevalência de DM2. Sendo assim, compreender os 

mecanismos de relação entre o DM e a microbiota intestinal é 

importante para melhorar a sobrevida a longo prazo 

(WOLDEAMLAK; YIRDAW; BIADGO, 2019).  

Apesar de existir inúmeras alternativas de 

farmacoterapia para o tratamento de indivíduos com diabetes 

tipo 2, as modificações do estilo de vida ainda são citadas como 

uma das melhores opções. No entanto, essas intervenções 
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apresentam algumas limitações, como dificuldade de adesão, 

implementação, especificidade e falta de uso na prática clínica 

(HOUGHTON et al., 2018). Neste contexto, uma nova 

estratégia de uso terapêutico é a modulação dos 

microrganismos que residem no trato gastrointestinal (TGI), 

resultando em uma alteração na composição da microbiota 

intestinal (HOUGHTON et al., 2018).  

Visto o impacto que o DM2 tem no cenário mundial, a 

compreensão do papel da microbiota intestinal no diabetes tipo 

2permite usar esse conhecimento para uma abordagem 

personalizada e eficiente (BRUNKWALL; ORHO-MELANDER, 

2017). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo 

identificar a relação da microbiota intestinal com DM2, além de 

observar o impacto da microbiota intestinal como proposta 

terapêutica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para esta revisão de literatura foi realizada uma busca 

de artigos científicos nas bases de dados Scielo, 

Pubmed/Medline e Science Direct, nos períodos de setembro a 

outubro de 2021. Foram utilizados os termos chave: gut 

microbiota and diabetes, intestinal modulation and diabetes, 

intestinal modulation and hyperglycemia e dysbiosis and 

diabetes. Os artigos que compõem esta revisão foram 

selecionados de acordo com o ano de publicação, sendo 

priorizados artigos publicados nos últimos 5 anos e aqueles que 

apresentaram maior relevância para os tópicos abordados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

O diabetes mellitus é definido como uma patologia 

crônica de origem metabólica, a qual é caracterizada por 

elevados níveis de glicose na corrente sanguínea. O DM pode 

ser classificado em: Diabetes do tipo 1, 2 e gestacional, o mais 

comum é o diabetes tipo 2, correspondendo a cerca de 90% dos 

casos (OMS, 2016).  

Os efeitos negativos da hiperglicemia em longo prazo 

podem ser divididos em complicações microvasculares, 

podendo citar a nefropatia diabética, neuropatia e retinopatia e 

complicações macro vasculares, como a doença arterial 

coronariana, periférica e acidente vascular cerebral 

(WOLDEAMLAK; YIRDAW; BIADGO, 2019). 

O DM tipo 2 é frequentemente manifestado em adultos 

mais velhos, porém crianças e adolescentes estão 

apresentando esse quadro cada vez mais, principalmente 

devido à obesidade, sedentarismo e padrão dietético desse 

público (SBD, 2021).  

Está associado a diversas complicações e risco 

aumentado de morte prematura, resultando em uma 

preocupação mundial dos sistemas de saúde e economias 

(SAEEDI et al., 2020). Quase meio bilhão de pessoas 

apresentam diabetes em todo o mundo, sendo a maioria de 

países de renda baixa e média. Mais de 1,5 milhões de mortes 

são diretamente atribuídas ao diabetes a cada ano, resultante 

da crescente prevalência de diabetes nas últimas décadas (IDF, 

2019).  

As causas do DM2 não são bem entendidas, no entanto, 

existe uma forte relação com o sobrepeso e obesidade, idade, 

etnia e história familiar. O diabetes tipo 2 é resultante de uma 
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combinação entre os fatores genéticos, metabólicos e 

ambientais (IDF, 2019). Os fatores de risco do DM2 interagem 

entre si de forma complexa e contribuem para sua alta 

prevalência. Diversas evidências sugerem que a prevenção 

está na melhoria de fatores de risco modificáveis, como a 

obesidade, sedentarismo e dieta pouco saudável (GALICIA-

GARCIA et al., 2020). 

Portadores desse distúrbio, geralmente, apresentam 

sobrepeso ou obesidade, com um maior percentual de gordura 

corporal, a qual está distribuída, predominante, na região 

abdominal. Tudo isso favorece a resistência insulínica, pois o 

tecido adiposo impacta em diversos mecanismos inflamatórios, 

os quais incluem aumento da liberação de ácidos graxos livres 

e desregulação das adipocinas (GALICIA-GARCIA et al., 2020). 

O estilo de vida pouco ativo, marcado pelo sedentarismo 

aumenta o risco de diabetes tipo 2 em cerca de 30 a 50%. A 

dieta adotada é outro fator de grande impacto, sendo importante 

analisar a quantidade e qualidade dos alimentos consumidos. 

Alimentos com alta densidade energética, ultraprocessados, 

refinados e ricos em açúcar aumentam o risco de desenvolver 

a doença. Ademais, fatores como a duração e qualidade do 

sono, estresse emocional, ansiedade, depressão, questões 

socioeconômicas, consumo de álcool e tabagismo também 

estão associados a maiores taxas de DM2 (NUNES, 2018). 

O Diabetes Mellitus tipo 2 ocorre, principalmente, por 

duas razões: quando o organismo não consegue utilizar de 

forma adequada a insulina produzida, com uma incapacidade 

dos tecidos sensíveis à insulina de responder à mesma. E 

quando o pâncreas não produz uma quantidade suficiente para 

controlar a taxa de glicemia, com uma secreção defeituosa das 
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células β pancreáticas, ocorrendo por vários fatores 

contribuintes (OMS, 2016).  

A insulina está diretamente relacionada ao metabolismo, 

sua liberação e a ação atendem à demanda metabólica, o que 

exige uma regulação rígida desse mecanismo. Qualquer 

desordem nesse processo resulta em desequilíbrio e acarreta à 

patogênese do DM2. Com a progressão desta patologia a 

secreção de insulina começa a ser incapaz de manter a 

homeostase da glicose, acarretando hiperglicemia (GALICIA-

GARCIA et al., 2020). 

 

Microbiota Intestinal 

 

Os organismos pluricelulares, vivem em constante 

associação com diversos microrganismos, em uma relação 

simbiótica. Esses microrganismos proporcionam várias 

vantagens ao organismo, as quais incluem proteção contra a 

invasão de patógenos, desenvolvimento do sistema 

imunológico e participação na digestão de nutrientes e 

micronutrientes essenciais (ÁLVAREZ-CALATAYUD et al., 

2018).  

A superfície de todas as estruturas corporais do 

organismo que está em comunicação com o meio ambiente é 

colonizada por microrganismos, os quais vão estar presentes 

desde o nascimento até a morte e desempenham um papel 

importante para a manutenção da vida, impactando na saúde e 

na doença humana. O conjunto desses microrganismos é 

conhecido por microbiota, estando em um número dez vezes 

maior do que a quantidade de células do organismo humano 

(IEBBA et al., 2016). 
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O aglomerado de microrganismos que colonizam o 

intestino é conhecido por microbiota intestinal, sendo 

considerada, atualmente, como um órgão essencial. Estudos 

apontam que a MI está envolvida em diversos processos 

biológicos, desde a modulação do fenótipo metabólico, a 

regulação do epitélio intestinal até a imunidade, interferindo no 

desenvolvimento anatômico, fisiológico e imunológico do 

indivíduo (WANG et al., 2017).  

Ademais, a MI também pode aumentar a extração de 

energia e nutrientes dos alimentos e até alterar a sensação de 

fome e saciedade, fornecer enzimas e vias bioquímicas únicas 

e específicas, auxiliar na digestão de nutrientes, no 

processamento de  substâncias xenobióticas e fornecer 

proteção contra patógenos, por meio da formação de uma 

barreira física e da produção de substâncias antimicrobianas 

(WANG et al., 2017). É única em cada indivíduo e sua 

composição depende de diversos aspectos, entre eles o 

genótipo, a exposição a diferentes microrganismos, padrão 

dietético, estilo de vida, patologias e uso de medicamentos, 

principalmente os da classe dos antibióticos (ÁLVAREZ-

CALATAYUD et al., 2018).  

A formação dessa microbiota é iniciada no útero, sendo 

assim, o intestino e a placenta da mãe desempenham papéis 

cruciais. Considerando isso, alguns fatores apresentam 

influência nessa microbiota antes mesmo do nascimento, os 

quais incluem tipo de parto, no parto normal a criança apresenta 

contato com a microbiota vaginal e fecal da mãe e isso resultará 

em uma composição diferente entre os nascidos através de 

procedimento cirúrgico; o estilo de vida e histórico de saúde da 

mãe também irá ter influência nessa composição (AL-JUDAIBI, 

2021).  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/phenotypes
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/biochemical-pathways


MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL NA PERSPECTIVA TERAPÊUTICA 
DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 

341 
 

Após o nascimento, a constituição da microbiota é 

alterada, sendo influenciada pela forma como é feita a 

alimentação da criança e pelos padrões alimentares. É notado 

que a ausência do aleitamento materno apresenta associação 

com vários processos inflamatórios crônicos (asma, doença 

celíaca e obesidade), já a presença estimula o desenvolvimento 

adequado do sistema imunológico do bebê (ALMEIDA; NADER; 

MALLET, 2021).  

No primeiro mês de vida, a microbiota do recém-nascido 

é aeróbica, o que faz com que a composição da mesma seja 

limitada em número e diversidade. Após esse período a 

microbiota torna-se anaeróbica, e isso possibilita o crescimento 

de outras formas bacterianas e aumento da diversidade (AL-

JUDAIBI, 2021). 

A completa colonização do TGI infantil é essencial para 

a saúde do bebê e posteriormente para sua vida adulta, 

ajudando a reduzir a proliferação e disseminação de bactérias 

multirresistentes. Além de fornecer outras funções favoráveis 

ao hospedeiro, como ação antibacteriana, imunomoduladora e 

no metabolismo nutricional (ALMEIDA; NADER; MALLET, 

2021). 

O aumento do número de cesáreas e o aleitamento 

materno inapropriado (duração menor que a esperada e uso de 

fórmulas infantis), podem ser listados como fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento inadequado da MI nos 

primeiros meses de vida. Já na fase adulta, pode-se destacar o 

uso desregulado de antibióticos, a alimentação não saudável e 

o envelhecimento como fatores que alteram a microbiota. Essas 

alterações resultam em consequências, diminuindo os efeitos 

benéficos e favorecendo o aparecimento de doenças 

(ÁLVAREZ-CALATAYUD et al., 2018). 
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Quando a MI está em equilíbrio é denominada eubiose, 

o que significa que os microrganismos de espécies 

potencialmente benéficas estão em maior porcentagem em 

relação às espécies patogênicas. Outro conceito importante é o 

de disbiose, caracterizado por um desequilíbrio na MI, em que 

os microrganismos patogênicos sobressaem os benéficos 

(IEBBA et al., 2016). A condição de eubiose é frequentemente 

relacionada com um estado de boa saúde e a disbiose com o 

estado de doença (ARORA et al., 2021).  

A disbiose resulta no aumento da vulnerabilidade de 

colonização dos microrganismos patogênicos, redução dos que 

apresentam caráter probiótico e aumento na produção de 

toxinas patogênicas. Isso impacta negativamente no TGI, 

alterando a integridade do epitélio, destruindo junções 

intercelulares e aumentando a permeabilidade da parede 

intestinal. Relacionam-se com diversas desordens de caráter 

metabólico, autoimune e inflamatório, resultando em patologias 

como DM2 (ALMEIDA; NADER; MALLET, 2021). 

 

Microbiota intestinal e DM2 

 

É de conhecimento que o DM2 é originado da junção de 

fatores genéticos, estilo de vida sedentário, dieta pouco 

saudável, obesidade e exposição a outros fatores de caráter 

ambiental durante a vida. No entanto, a causa precisa da 

doença não é completamente clara, as evidências que 

correlacionam a microbiota intestinal com o desenvolvimento do 

diabetes mellitus tipo 2 só aumentam (SIRCANA et al., 2018). 

A disbiose é considerada um fator promissor na 

compreensão da patogênese do diabetes mellitus. Alterando as 

funções da barreira intestinal e o metabolismo, contribuindo 
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para o início e continuação da resistência à insulina (ARORA et 

al., 2021). Associado a disbiose a dieta hiperlipídica, contribui 

para o aumento do processo inflamatório, da permeabilidade 

intestinal e provoca um desequilíbrio de determinados filos 

bacterianos (SILVA; PARADYNSKI; CASALINI, 2019).  

A composição microbiana da MI é constituída, 

principalmente, pelos filos bacterianos: Bacteroidetes, 

Firmecutes, Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia, 

Cyanobacteria e Fuscobateria. Quando a proporção dos filos de 

Firmecutes para Proteobacteria e bacteroidetes sofre 

desequilíbrio, e a quantidade de Akkermansia diminui, o 

resultado é uma série de distúrbios crônicos, incluindo doenças 

gastrointestinais e o DM2 (ARORA et al., 2021). 

A atual literatura evidencia diferenças na composição 

microbiana intestinal entre indivíduos saudáveis e com DM2. 

Identificando distintas proporções entre as bactérias de 

Bacteroidetes por Firmicutes, sendo que em indivíduos com 

diabetes essa proporção é maior do que em pessoas saudáveis 

(LIU et al., 2021). Pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 

2 apresentaram uma diminuição na concentração de 

Firmicutes, juntamente com uma elevação em Proteobacteria e 

Bacteroidetes. Além de uma concentração menor de bactérias 

produtoras de ácido butírico, como Roseburia intestinalis e 

Clostridium (ARORA et al., 2021).  

Alguns mecanismos da microbiota intestinal resultam em 

efeitos no metabolismo do paciente com DM2, podendo ser 

citado a modulação da inflamação. O diabetes está associado 

a altos níveis de citocinas pró-inflamatórias (como a 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-18 (IL-18) e fator de necrose 

tumoral alfa (TNFα)), quimiocinas e proteínas inflamatórias 

(GURUNG et al., 2020).  
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Microrganismos específicos geram produtos microbianos 

que são capazes de alterar a homeostase do hospedeiro, como 

é o caso dos lipopolissacarídeos (LPS), os quais promovem 

alteração da permeabilidade e inflamação de baixo grau, 

estando envolvido desde o início até o desenvolvimento da 

inflamação e das doenças metabólicas (GURUNG et al., 2020).  

Somando a isso, outro fator elucidado é a 

permeabilidade intestinal, que quando aumentada contribui 

para o desenvolvimento de DM2. É influenciada pelas bactérias 

intestinais e suas endotoxinas, as quais prejudicam a barreira 

intestinal e irão resultar na invasão de toxinas bacterianas ou 

mesmo de bactérias, que migraram do trato gastrointestinal 

para diversos órgãos (LIU et al., 2021).  

No entanto, algumas bactérias apresentam o efeito 

contrário e conseguem atenuar os efeitos da hiperglicemia, 

como é o caso da Akkermansia, encontrada na camada de 

muco do TGI, capaz de aliviar distúrbios metabólicos. Os 

mecanismos utilizados para atingir esse efeito é o 

fortalecimento da barreira intestinal, redução da liberação de 

LPS e controle da inflamação (LIU et al., 2021). 

O metabolismo de glicose é outro mecanismo a ser 

pontuado na relação entre a MI e o diabetes mellitus, visto que, 

a MI influência na homeostase da glicose e na resistência à 

insulina dos principais órgãos metabólicos (fígado, músculo e 

tecido adiposo), além de afetar a digestão dos carboidratos e a 

produção de hormônios que participam desse processo 

(GURUNG et al., 2020).  

 

Modulação intestinal como estratégia terapêutica da DM2 
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A modulação da microbiota intestinal vem sendo 

considerada uma possível estratégia terapêutica e preventiva 

para muitas doenças, incluindo o DM2. Apresentando como 

objetivo restaurar a diversidade da MI, aumentando a 

quantidade de bactérias benéficas e contribuindo com a 

capacidade de transição do estado de disbiose para eubiose 

(ÁLVAREZ-CALATAYUD et al., 2018). 

A composição da microbiota intestinal sofre grande 

influência de fatores genéticos e ambientais, no entanto, na fase 

adulta essa microbiota é mais estável do que em outras fases 

da vida. Sua constituição é única em cada indivíduo 

(BRUNKWALL; ORHO-MELANDER, 2017). 

Alguns fármacos, como anti-inflamatórios não esteroides 

e antibióticos podem alterar a composição da microbiota. A 

ingestão dietética, consumo de probióticos, prebióticos, 

simbióticos e transplante de microbiota fecal também modificam 

a constituição da MI. Com base nisso, surgem possíveis 

abordagens terapêuticas para o tratamento da DM2, utilizando 

a modulação intestinal (ARORA et al., 2021). 

 

Dieta 

 

A modificação dietética afeta rapidamente a microbiota 

intestinal. Em curto prazo, sua influência sobre a microbiota é 

pouca ou nenhuma, mas em longo prazo é capaz de modular a 

MI dos indivíduos (TILG; MOSCHEN, 2014). 

A diversidade e composição microbiana intestinal são, na 

maioria das vezes, moduladas pela dieta. Evidências sugerem 

que o inadequado consumo de carboidratos não digeríveis 

resulta na perda de espécies bacterianas, as quais são 

dependentes desses substratos. Como consequência ocorre 
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uma diminuição da produção de seus produtos finais, 

resultantes da fermentação dos mesmos, como é o caso dos 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) (BRUNKWALL; ORHO-

MELANDER, 2017). 

É observado que dietas ricas em proteína animal e 

gordura saturada favorecem o crescimento do filo das 

Bacteroides. Já as dietas com predominância em carboidratos 

apresentam maior quantidade de Prevotella (TILG; MOSCHEN, 

2014). A elevada ingestão de fibras também está associada a 

maiores níveis desse gênero bacteriano (BRUNKWALL; 

ORHO-MELANDER, 2017). 

Nas dietas ricas em carne vermelha, por exemplo, as 

bactérias intestinais podem metabolizar a colina e L-carnitina 

proveniente dessa dieta, em trimetilamina (TMA). 

Posteriormente no fígado, esta molécula pode ser oxidada e 

transformada em óxido de trimetilamina (TMAO) (SCHOELER; 

CAESAR, 2019). Pesquisas revelam que artifícios como a 

idade, o sexo e costumes alimentares (como, por exemplo, a 

ingesta de peixes e carne vermelha) auxiliam na variante das 

concentrações séricas de TMAO e que esse possui influência 

no metabolismo da glicose e atua no início e manutenção do 

DM2. O TMAO é configurado como um novo e importante 

biomarcador por, além disso, ter aproximação com a disbiose 

microbiana e estar relacionado com risco cardiovascular 

(TANASE et al., 2020). 

Foi visto que a dieta ocidental levou a uma 

predominância de bacteroides enquanto uma dieta mais 

vegetariana a predominância de Prevotella. Dietas à base de 

alimentos de origem animal apresentaram um impacto maior 

sobre a microbiota intestinal do que as dietas à base de plantas, 

além de resultarem em níveis mais baixos de AGCCs (TILG; 
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MOSCHEN, 2014). Dessa forma, é possível observar que a 

dieta tem grande influência na microbiota e podem ser capazes 

de afetar o estado de disbiose observada no DM2 e assim, 

modificar e melhorar o controle metabólico. Porém, para definir 

qual o melhor padrão dietético é necessário mais estudos e 

evidências (TILG; MOSCHEN, 2014). 

 

Prebióticos 

 

Os prebióticos podem ser entendidos como constituintes 

alimentares não digeríveis, resistentes à acidez gástrica e que 

conseguem estimular, seletivamente, a proliferação ou a 

atividade de determinadas populações bacterianas no cólon, 

conferindo benefícios à saúde do hospedeiro (MARTINS; 

BAPTIS; CARRILHO, 2018). Em animais, foi verificado 

alterações específicas na MI, quando administrado o uso de 

prebióticos, principalmente, os derivados da inulina, 

oligofrutose ou oligossacarídeos arabinoxilano (MARTINS; 

BAPTIS; CARRILHO, 2018). 

Quando a ingestão de prebióticos é associada à de fibra 

pode-se obter os seguintes efeitos: diminuição dos níveis de 

glicose em jejum e dos níveis de hemoglobina glicada, nos 

pacientes que sofrem diabetes mellitus tipo 2 (ARORA et al., 

2021). A fermentação microbiana de prebióticos facilita a 

produção de AGCCs, produtos finais do metabolismo de 

carboidratos, com isso ocorre uma diminuição da 

permeabilidade intestinal. Ademais, há redução da expressão 

hepática de marcadores de estresse oxidativo e inflamatório e 

diminuição de LPS durante a obesidade e diabetes (KIM; 

KEOGH; CLIFTON, 2017). Diminuindo o peso corporal e 

percentual de massa gorda, melhora a tolerância à glicose e 
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resistência insulínica, o metabolismo lipídico e a sensibilidade à 

leptina (MARTINS; BAPTIS; CARRILHO, 2018). 

Em indivíduos saudáveis por sua vez, verificou-se que a 

ingestão de prebióticos aumentou a saciedade após as 

refeições e diminuiu a ingestão alimentar. Sendo assim, 

desempenhando um papel crucial no controlo metabólico, 

homeostase da glicose, redução da obesidade e do DM2 

(MARTINS; BAPTIS; CARRILHO, 2018). 

Em um estudo feito por Zhao et al. (2018) a fim de 

verificar a redução do DM2 por meio do oferecimento de fibras 

dietéticas, promovendo seletivamente bactérias intestinais, foi 

verificado que um grupo tratamento apresentou uma maior 

ingestão de fibras dietéticas e melhora significativa nos níveis 

plasmáticos.  A esse grupo foi oferecido dieta composta por 

grãos inteiros, alimentos medicinais tradicionais da China e 

prebióticos.  

Paralelamente, houve expressiva diminuição do nível de 

hemoglobina glicada (HbA1c), assim como também redução 

dos níveis de glicose em jejum e glicose pós-prandial, melhora 

no perfil lipídico e redução do peso corporal (ZHAO et al., 2018).  

Em ratos com neuropatia periférica diabética, a 

quercetina, considerada um antioxidante prebiótico, foi utilizada 

como tratamento ao dano oxidativo. Foi encontrado melhora no 

estresse oxidativo em nível axonal, bem como modulação da 

microbiota e de espécies reativas de oxigênio (XIE et al., 2020). 

 

Probióticos  

 

Probióticos podem ser definidos como microrganismos 

vivos, que quando administrados em uma dosagem correta 

oferecem benefícios à saúde do hospedeiro (HILL et al., 2014). 
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Com isso, vem crescendo o interesse em gerenciar a 

composição da microbiota intestinal, com intuito de aumentar os 

efeitos benéficos (WOLDEAMLAK; YIRDAW; BIADGO, 2019). 

Devido ao seu efeito positivo para a saúde, os probióticos 

têm sido cada vez mais usados como alimentos funcionais ou 

suplementos dietéticos por sua capacidade de diminuir a 

incidência de doenças metabólicas, como é o caso da DM2 

(SUN et al., 2019). 

A ingestão de probióticos altera a composição da MI por 

meio da proliferação de microrganismos saudáveis, reduzindo 

o estado de disbiose e ajudando na prevenção do 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. As vantagens do 

uso de probióticos incluem: intestino saudável, prevenção da 

proliferação de patógenos, síntese dos AGCCs, melhora da 

imunidade e alívio de sensibilidade à lactose (ARORA et al., 

2021). 

Uma técnica promissora é a utilização de bactérias 

recombinantes para melhorar o controle glicêmico. 

Recentemente, em estudos realizados com animais, uma cepa 

geneticamente modificada de Lactococcuslactis mostrou ser 

eficiente no controle da hiperglicemia, ao aumentar a secreção 

de insulina e melhorar a tolerância à glicose (SIRCANA et al., 

2018). 

Outros efeitos benéficos observados foram a redução da 

proporção de Bacteroidetes em razão as Firmicutes, o aumento 

das bactérias produtoras de AGCCs, diminuição dos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias; maiores níveis de GLP-1(peptídeo 

glucagon-like-1); e melhora da resistência insulínica (SIRCANA 

et al., 2018). Apresentando capacidade de reduzir os fenótipos 

inflamatórios, melhorar a disfunção das células β e ter efeitos 

benéficos na parede intestinal, os quais incluem a redução da 



MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL NA PERSPECTIVA TERAPÊUTICA 
DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 

350 
 

permeabilidade intestinal, prevenindo a translocação de LPS 

bacteriano (SIRCANA et al., 2018). Além disso, os probióticos 

também diminuem a concentração de hemoglobina glicada e 

melhoram o metabolismo de pacientes com DM (ARORA et al., 

2021). 

 A modulação da microbiota intestinal através de 

probióticos contribuem para a regulação da resistência à 

insulina e na glicose pós-prandial. O fato é que, o uso de 

probióticos tem mostrado efeitos benéficos para pessoas com 

DM2 de modo que aumenta a síntese de hormônios sensíveis 

à insulina, além de diminuir a gliconeogênese no fígado. Assim, 

a suplementação de probióticos é relevante para uso 

terapêutico (SUN et al., 2019). 

No estudo de Zhang et al. (2020) foi visto que os 

probióticos agem de forma benéfica quando associados à 

Berberina (BBR), substância extraída de raízes, caules ou 

rizomas de várias espécies de plantas, que tem mostrado 

eficácia no controle da glicemia, considerado um agente 

bacteriostático  (LOPES, 2019). 

Sendo demonstrado que o uso combinado de probióticos 

com BBR conferem resultados benéficos em redução de risco 

de DM, uma vez que encontraram mudança de forma 

significativa nos níveis de HbA1c, glicose plasmática em jejum 

e pós-prandial, triglicerídeos, colesterol total e LDL (do inglês- 

low density lipoprotein), além da diminuição da resistência à 

insulina pela avaliação do HOMA-IR. Porém, foi visto que a 

suplementação de probióticos, de forma isolada, não 

acrescentava melhoras consideráveis do ponto de vista 

metabólico em pacientes mais velhos, conferindo apenas 

efeitos benéficos relacionados com a melhora da barreira 

intestinal e no alívio de inflamações (ZHANG et al., 2020). 
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Em revisão, diversos estudos experimentais 

randomizados controlados demonstraram que cepas 

probióticas apresentaram efeito contra a hiperglicemia 

diabética. A administração entre 6-12 semanas de cepas de 

Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, L. 

bulgaricus e/ou Bifidobacteriumlactis, apresentou efeitos 

benéficos no tratamento da patologia (TIDERENCEL; 

HUTCHEON; ZIEGLER, 2020). 

 

Fármacos 

 

Existe algumas evidências que o medicamento 

metformina, utilizado no tratamento do DM2 pode afetar a 

composição da microbiota intestinal, sendo capaz de aumentar 

as concentrações de A. muciniphila, a qual teve efeitos 

benéficos nas funções metabólicas (TILG; MOSCHEN, 2014). 

Outro efeito significativo da metformina na composição da 

microbiota intestinal é o aumento do potencial para produção de 

butirato e propionato (BRUNKWALL; ORHO-MELANDER, 

2017).  

O tratamento com antibióticos é outro método que pode 

ser utilizado para modulação da microbiota intestinal. O uso de 

determinados tipos de antibióticos apresentou uma melhora 

significativa nos níveis de glicose no sangue em jejum e na 

tolerância oral à glicose. Além disso, os níveis plasmáticos de 

LPS e do nível de fator de necrose tumoral jejunal-α foram 

significativamente menores em animais tratados com antibiótico 

do que os não tratados (HAN; LIN, 2014).  

 

Transplante fecal 
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O transplante de microbiota fecal consiste na 

administração de matéria fecal retirado de um doador saudável, 

por meio de endoscopia ou enema em outro indivíduo. É uma 

técnica que tem produzido bons resultados no tratamento da 

infecção por Clostridium difficile e é visto como uma 

possibilidade promissora para uma variedade de doenças 

(SIRCANA et al., 2018).  

Com base em relatórios técnicos, esta estratégia atingiu 

até 90% eficácia para a terapia de doenças repetidas causadas 

por Clostridium difficile, demostrando assim a importância do 

transplante de microbiota fecal para a terapia de distúrbios 

metabólicos. É definida por muitos estudos como uma 

abordagem excelente para promover a saúde, porém são 

necessárias mais evidências clínicas (ARORA et al., 2021). 

Adicionalmente foi visto que o transplante fecal de 

doadores magros para indivíduos obesos com síndrome 

metabólica apresentou uma pequena melhora da sensibilidade 

dos receptores de insulina. Além disso, um aumento na 

diversidade microbiana e de bactérias produtoras de butirato 

também foi demonstrado. No entanto, são necessários mais 

estudos para avaliar se essa prática é benéfica para pacientes 

com síndrome metabólica e Diabetes Mellitus tipo 2 (TILG; 

MOSCHEN, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

A prevalência mundial do DM2 está aumentando 

drasticamente. Tendo em vista as inúmeras complicações 

acarretadas por esse distúrbio são necessárias alternativas 

eficazes para prevenção e tratamento.  Destacamos nessa 

revisão que já é observada a associação entre a microbiota 
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intestinal e o diabetes mellitus, sendo assim, a modulação 

intestinal vem sendo elencada por diversos estudos como uma 

importante estratégia terapêutica. Além disso, apresenta 

resultados benéficos que possibilita ainda uma abordagem 

individualizada.  

 No entanto, ainda são necessários mais estudos em 

humanos, para assegurar que essas estratégias de modulação 

da MI são realmente eficazes na prevenção e tratamento do 

Diabetes Mellitus tipo 2 tendo em vista limitações como 

heterogeneidade dos grupos estudados, etnia, estado 

metabólico, medicamentos, duração do diabetes, cepas 

bacterianas usadas, período de tratamento, métodos de análise 

e pequenas amostras. Tais fatores precisam ser considerados 

antes de garantir a total eficiência desses tratamentos no DM2.  
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RESUMO: Miraculina é uma proteina que tem a propriedade de 

modificar sabor azedo em doce, com grande importância para 

a indústria farmaceutica, alimenticia, na agroindustia, bem 

como nadieta de pacientes em tratamento de câncer. A 

presente prospecção tecnológica teve como objetivo identificar 

patentes depositadas que tratem de produções relacionadas à 

Miraculina (Mir.). Para efetivação deste monitoramento fez-se 

uso de métodos de buscas por palavras-chave, a fim de 

identificar patentes depositadas em seis bases de dados: INPI, 

LATIPAT, PATENTESCOP, SPACENET, USPTO e PATENT 

INSPIRATION. Realizou-se uma leitura exploratória dos títulos 

e dos resumos das patentes selecionadas. A pesquisa foi 

realizada no mês de dezembro de 2021. A prospecção  resultou 

na localização de 200 patentes,  destas, 55 constatadas em 

aplicações direta dessa proteina, as bases com maior número 

de depositos foi a PATENTESCOPE e PATENT INSPIRATION,  

atingindo o maior numero, sendo o Japão o pais que mais 

depositou. A avaliação por classificação internacional realizada 
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mostrou que o setor de produtos alimenticios de codigo  A23L 

1 teve maior expressividade. Sendo  as empresas privadas  

maiores detentoras de publicaçoes  assumindo o ranking a 

empresa americana Mirlin Corporation com 10 publicaçoes. 

Conclui-se que apesar de já existir um mensuravel numero de 

patentes depositadas há a necessidade de maiores estudos 

envolvendo a Miraculina em vista de sua importância em 

variadas aplicaçoes biotecnologicas. 

Palavras-chave: Richadella dulcifica. Adoçantes. Proteína 

doce saudável. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A miraculina é expressa pelo genes Miraculina (Mir),  

foi uma das primeiras proteinas a ser identificada e estudada 

por volta dos anos de 1968, extraída a partir do fruto de 

Synsepalum dulcificum atualmente nomeada de Richadella 

dulcifica, é uma planta nativa do Oeste Africano, com de 

pequeno porte, pertencente a família Sapotaceae. Esse arbusto 

dispõe de bagas vermelhas popularmente conhecida por fruto 

do milagre, o qual tem em sua constituçao a propriedade de 

modificar o sabor ácido em doce, (KURIARA. 1972).  

Estudos pioneiros descrevem esta proteina por sua 

característica homodimérica constituída de 191 resíduos de 

aminoácidos com oligossacarídeos ligados a sítios de pontes 

dissulfetos com peso molecular de aproximadamente 24.6 kD 

(THERASILP et al., 1989).  A fruta do milagre é originalmente 

cultivada na África Ocidental, restrições regionais e sazonais 

são fatores limitantes para sua produção em larga escala. 

Nessa perpectiva, estudos recentes sugerem que  sua 

produção e cultivo, pode ser através da aplicação de recursos 
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genéticos por meio da utilização de células transgênicas de 

cenoura, tomate, couve entre outros  (H KAJIURA et al 2018; 

YUN-JI PARK et al 2020). 

Por apresentar propriedades capazes de promover efeitos 

adoçantes e melhora na palatibilidade, ter em sua compisição 

baixas concentrações de sacarose e ser de origem natural, esta 

glicoproteína pode ser empregada na produção de alimentos 

dietéticos utilizados principalmente na dieta de  pacientes 

diabéticos ( LOPES et al, 2020). Por esse motivo  as aplicações 

industriais tem grande interesse nos compostos naturais  

(CASTIGLIA et al., 2018). Através de investigações usando 

análises de bioinformática in silico, descreve que a miraculina 

não representa riscos de alergia ou toxicidade para humanos 

que a mesma tem baixo potencial de reatividade se comparada 

com outros alérgenos, o mesmo estudo relata ainda que o efeito 

modificador de sabor amargo ou azedo da miraculina na 

concentração ideal não apresenta impactos na estabilidade do 

receptor de humanos descrito pea lieratura como T1R2-hT1R3 

(SHAHRZAD TAFAZOLI et al., 2020). 

 Atualmente as proteinas de origens naturais mais 

conhecidas são: brazzeína, curculina, taumatina, monelina, 

miraculina e mabinlin, seu consumo excessivo podem levar a 

excasses, é por esse motivo que sua expressão de maneira 

heterologa pode significar uma alteranativa para produção em 

grande quantidade (LYNHE DEMESYEUX et al.; 2020).  

Econômicamente a Mir apresenta relevante importância 

podendo ser utilizada em aplicaçoes biotecnológicas, 

farmacêutica e na indústria de processamento de alimentos.  

Desta maneira, as pesquisas em documentos de 

patentes auxiliam na produção de informações de apoio para o 

levantamento de dados dos produtos tecnológicos que usam 

https://amb-express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-020-01079-3#auth-Yun_Ji-Park
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bioinformatics
https://link.springer.com/article/10.1007/s10681-020-02710-x#auth-Lynhe-Demesyeux
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plantas que contem a glicoproteína Miraculina na sua 

composição. Permitindo analisar as tendências para o 

surgimento de novas tecnologias, ou melhoramento das já 

existentes (GARRIDO 2018). Esta prospeção tecnológica 

objetivou identificar patentes depositadas que tratem de 

produções relacionadas à Miraculina (Mir.), a mesma levou a 

obtençao de informações disponiveis em bases de dados 

nacionais brasileiras (INPI) e internacionais (LATIPAT, 

SPACENET) entre outras, quantificando patentes depositadas 

de produções relacionadas a aplicação desta glicoproteína. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para entendermos a evolução da produção tecnológica, 

a primeira análise se refere aos números de patentes localizdas 

por palavras - chave, depois foi realizado um levantamento 

envolvendo o ano depublicação seguentemete foi realizada a 

mineração das patentes que envolvem a aplicaçõ direta da 

proteína, bem como quem são os países e empresas que tem 

maior numero de patentes registradas.  

As analises das patentes desta prospecção foram 

realizadas a partir de 6 bases de dados contidas no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) disponivel em 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.j

sp, Patentes em Espanhol e Portugues de Espacenet (Latipat) 

http://lp.espacenet.com/, European Patent office (Spacenet) 

https://worldwide.espacenet.com/, Worl intellectual Propert 

Organizaton - WIPO (Patentscope) disponivel em 

https://worldwide.espacenet.com/Patentescop The United 

States Patent and Trademark Office (USPTO) 

https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp
http://lp.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/Patentescop
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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patents e Patentet Inspiration 

https://www.patentinspiration.com. Foi utilizado como recurso 

tecnológico o computador com sistema operacional Windows 

10, variante 64 bits, conectado a rede de internet dosméstica. A 

busca por patentes de Miraculina foi realizada utilizando as 

seguintes palavras-chave: Miraculina, Miraculin, fruto do 

milagre, Richadella dulcifica e miraculin end Richadella 

dulcifica, nos  campos de buscas simples e buscas avançadas 

nas opções de títulos e resumos das patentes, em algumas 

bases não foram encontradas (Tabela 1) e em outras o 

resultado da busca não correspondia ao objetivo de referência, 

para tanto foi necessário uma leitura exploratória dos títulos e 

dos resumos das patentes encontradas. Este monitoramento foi 

realizado no mês de dezembro de 2021.  

Os resultados obtidos em cada base de dados foram 

expressos na forma de gráficos a partir do software Excel e 

gerados automaticamente atarves de ferramentas avançadas 

dabase de dados Patent inspiration. Por sua vez, estes foram 

construídos obedecendo aos seguintes parâmetros: quantidade 

de patentes por base de dados, ano de publicação, país de 

origem das patentes, classificação internacional de patentes e 

número de patentes por instituições públicas ou privadas 

associadas. 

A quantificação dos dados foram organizados em tabelas 

e expressos na forma de gráficos. Por sua vez, estes foram 

construídos obedecendo aos seguintes parâmetros: quantidade 

de patentes por base de dado, ano de publicação das patentes, 

país de origem das patentes, inventores, classificação 

internacional de patentes e número de patentes por instituições 

públicas ou privadas associadas.  

https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.patentinspiration.co/
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estratégia de busca por palavras-chave com os termos 

“Miraculin,” ”Miraculina,” “Fruto do milagre,” “Richadella 

dulcifica”, e “Miraculin end Richadella dulcifica” nas bases de 

dados do INPI, levou a descoberta de 200 possiveis patentes 

evidenciadas na Tabela 1. Entretanto, na mineração dos dados 

percebe-se que nem todas as patentes encontradas é com a 

aplicação da Miraculina (Mir), em grande maioria as mesmas 

referiam-se ao extrato das folhas da planta Richadella dulcifica 

o que pode ser justificado  pelo fato da maioria das patentes 

estarem relacionadas na introdução do fruto ou extrato na 

fabricação de gomas de mascar, pó de fruta solúvel oral, 

pastilhas, ou como película de extrato do fruto, comprimidos 

para melhorar a palatabilidade, e provocar uma senção de 

mudança de sabor azedo em doce, diversas patentes 

registradas não envolvem  aplicações  diretas da glicoproteina 

propriamente dita. 

 

Tabela 1. Número de patentes por palavras - chave. 

palavras-

chave 
Inpi atipat 

Spacene

t 
Pantentscope 

Uspt

o 

Patent 

inspirati

on 

Miraculina x 1 X 2 x 1 

Miraculin x x 30 23 x 55 

Fruto do 

milagre 
x x X x x x 

Richadella 

dulcifica 
x x X 63 x x 

Miraculin 

end 

Richardella 

dulcifica  

x x X 25 x x 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 2021 
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Mediante o levantamento realizado nas seis bases de 

dados, mencionadas anteriormente, foram analisadas 55 

patentes, as quais apresentavam aplicação direta da proteína 

miraculina. Observou-se que as bases com maior números de 

patentes foram a Spacenet, Patentescop  e a patent inspiration, 

(Figura 1), a mesma tabela demostra também que não há 

registro de patentes depositadas em relação à Miraculina nas 

bases do INPI, LATIPAT E USPTO. Realizando a leitura das 

reivindicaçoes das patentes é possivel observar que em sua 

maioria estão mais voltadas para a produçao do indutor de 

sabor de doce e a puificação ou produção da proteina utilizando 

a expressão genética em diversas plantas, como tabaco, 

tomate, alface entre outros. 

 

 Figura 1. Número de patentes por bases de dados  

 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 2021 
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É possível observar que os anos de maior depósitos foram de 

1970 e 1971, nos demais houve um considerado decréscimo, 

elevando-se nos anos de 2008, 2011 e 2020, a mineração dos 

resultados nas bases de dados acima, foi realizada 

manualmente, porém na base dedos Patent Inspiration os 

mesmos são gerados autmaticamente. A figura 2 apresenta 

uma análie de patentes encontradas com as palavras – chave,  

envolvendo  a evolução do número de patentes depositadas a 

partir de 1968, quando teve início os primeiros experimentos 

com Mir. através do maceração de bagas do fruto da planta  

Synsepalum dulcificum evidenciado no gráfico na cor azul, em 

laraja trata-se de patentes encontradas a palavra - chave 

miraculin. 

 

Figura 2. Evolução de depósitos de patentes a partir de 2007. 

Fonte: https://www.patentinspiration.com. 

  

https://www.patentinspiration.co/
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Optou-se por realizar as duas análises na escala 

temporal a fim de comparar a evolução de depósitos aolongo 

dosanos,  na figura 1 envolveu as patentes depositas desde os 

primeiros estudos, onde começou-se a purificação e extração 

da proteína, já a figura 3 traz um reflexo recente das publicaões 

atuais analizando graficamente a evolução a partir de 2007. È 

possivel notar um elevado crescimento de depósitos de 

patentes entre os anos de 2010 a 2014 havendo um pequeno 

intervalo nos registros de patents no ano de 2015,  voltando a 

crescer a quantidade de depósitos a partir de 2016 atingindo um  

ápice em 2020.  

Para uma melhor elucidação dos Países depositantes de 

patentes publicadas nas 6 bases de dados, a figura 3 

demonstra a evolução da quantidade de patentes depositas .Os 

paises que mais se destaca pela quantidade de patentes 

depositadas.  

 

Figura 3. Patentes depositadas por País. 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 2021 
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Nesse estudo o Japão foi identificado com maior numero 

de registros de patentes, pode ser consderado o país detentor 

do ranking das publicações enolvendo a aplicação da proteína 

aqui estudada, seguido dos Estados Unidos e Grã- Bretanha. A 

figura 4 exibe os  principais códigos atribuídos a patentes sobre 

Miraculina encontradas nesse monitoramento, segundo a 

Classificação Internacional de Patentes. O codigo A23L1  que 

envolve o deposito de patentes que inclui sua aplicação em 

alimentos, produtos alimentícios ou bebidas não alcoólicas, foi 

o mais expressivo sendo um dos setores de maior 

aplicabilidade, que pode ser justificado pela atividade que a 

proteína tem em mascara a percepção de sabor, corroborando 

como aumento de estudos para a produção de produtos 

biotecnológicos..  

Os codigos A23L 2, A23P 10, A47G 21, e A23L 27 estão 

envolvidos no setor de produção de bebidas não alcoolicas 

artificiais, produtos alimentícios, especiarias; agentes 

aromatizantes ou condimentos; agentes adoçantes artificiais; 

sais de mesa e substitutos dietéticos do sal.  A23G 4: 

Preparaçoes medicinais  (caracterizadas pela forma da goma 

de mascar); A61K 36: preparações medicinais contendo 

materiais de constituição indeterminadas derivados de algas, 

líquens, fungos ou plantas; A61K 33: preparações medicinais 

contendo substâncias ativas; A61K 38: preparaçoes medicinais 

contendo peptídeos;  A61Q 11: Preparações para tratar os 

dentes, a cavidade oral ou dentaduras (dentifrícios ou pastas de 

dente), enxaguatórios orais; A61K 8: cosméticos ou 

preparações similares para higiene pessoal; C12N 15: Mutação 

ou engenharia genética (DNA ou RNA concernentes à 

engenharia genética), vetores (plasmídeos ou seu isolamento, 

preparação ou purificação); A01H 5: plantas floríferas, 
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angiospermas, novas plantas ou processos para obtenção das 

mesmas; A23B 7: conservação ou amadurecimento químico de 

frutas ou legumes; B65D 77: pacotes formados por artigos ou 

materiais encerrados em recipientes pré-formados (caixas, 

caixas de papelão, sacas, bolsas); B65B 9: encerramento 

sucessivo de artigos ou quantidades de material (líquidos ou 

semilíquidos, em tiras planas, dobradas ou tubulares 

de material flexível em folhas; Subdivisão dos tubos flexíveis 

cheios para formar pacotes;  A24B 13: tabaco para cachimbos, 

charutos, (inserções para charutos ou para cigarros). A24B 15: 

características químicas ou tratamento do tabaco; Substitutos 

do tabaco; A24F 23 estojos para tabaco, rapé ou fumo de 

mascar. 

 

Figura 4. Códigos de classificações internacionais por sub 

cessão 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 2021 
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A partir da analise dos códigos de classificação das 

patentes aqui evidenciadas, notou-se maior utilização desta 

proteina na preparação de produtos alimentícios representada 

pelo código A23L 1,  que trata de estudo para utilização de  

preparos medicinais (A23L 2), que inclui o estudo de 

cosméticos,  adoçantes artificiais, (C07K 1) peptídeos com mais 

de 20 aminoácidos, gastrinas, somatostatinas, melanotropinas 

e na aplicaçao do tabaco o A61K8 (FIGURA 5).  

 

Figura 5. Patentes que utilizam as propriedades da Miraculina 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 2021 

 

Importante salientar que nessa análise foram 

identificadas 200 patentes, destas foram analisadas 160, 

conforme mostra a figura 5, e de acordo com a leitura de suas 

reivindicações apenas 55 aplicam a proteína propriamente 
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por balas de mascar, bebidase epastilhas, já os preparos 

medicinais esta relacionado a sua aplicação em tratamento de 

pacientes com câncer ou acometidos por diabetes, nesse 

contexto faz-se necessário um maior empenho em estdo para 

evidenciar utilização de tal proteína. Buscando ver quem são as 

instituições envolvdas na descoberta e aplicação tecnológica 

dessa proteína foi realizado o levantamento demostrado na 

figura abaixo. As instituiçoes com maior numero de publicaçoes 

de patentes relacionadas a Miraculina foram as empresas 

privadas  Mirlin Corporation com 10 publicaçoes, localizada em 

Porto Rico/ Estados Unidos, seguida da felipina, Meditron 

incorporated com 7 patentes.  De todas as instituiçoes 

notificadas as empresas privadas ganham destaque (Figura 6).  

 

Figura 6. Empresas com maior numero de patentes depositas 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 2021 
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CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho é possivel 

concluir que através da busca por palavras-chave foram  

descobertas  200 possíveis patentes envolvendo a Mir, 

observou-se que as bases com maior números de patentes 

foram SPACENET, PATENTESCOP e PATENTE 

INSPIRATION, porém ao analisar as publicações e depósitos 

por ano, nota-se que o Japão, os  Estados Unidos e Grã- 

Bretanha são os maiores detentores de publicações. A 

avaliação por classificação internacional levou a a observação 

de que há um maior numero nas subseções A23L1 que estão 

envolvidos no setor de produção de bebidas não alcoólicas, 

adoçantes artificiais e produtos alimentício, sendo o setor que 

mais utiliza as propriedades da Mir. na produção de gêneros 

alimentícios e que as instituições que mais publicaram patentes 

relacionados à Mir. é a empresa privada Mirlin Corporation. 

Portanto, essa prospecção possibilita a percepção de que 

apesar de já existir um mensuravel número de patentes 

depositadas há a necessidade de maiores estudos envolvendo 

a Miraculina tendo em vista sua importância na Indústria 

farmacêutica, alimentícia entre outros, com variadas aplicaçoes 

biotecnologicas.  
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RESUMO: Os transtornos alimentares (TA) são caracterizados 
por quadros psicológicos que repercutem no comportamento 
alimentar, desregulação no controle de peso e desequilíbrios 
clínicos, psíquicos e na vida social do paciente. De acordo com 
o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-5), em sua 5° edição, aponta os principais critérios para 
transtornos alimentares evidenciados como os mais comuns: 
anorexia nervosa, bulimia nervosa e TCA (Transtorno de 
Compulsão Alimentar). A Nutrição Comportamental é uma 
abordagem na qual busca o foco em terapias, que relacionam 
o ato de comer e o comportamento, tendo em linhas gerais a 
ênfase na teoria cognitivo-comportamental, acrescentando 
ainda, a atenção plena e o comer intuitivo. O presente estudo 
trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual foi utilizado as 
bases de dados: Scielo, Pubmed e livros dentro da temática. 
Esse trabalho tem como objetivo apresentar a nutrição 
comportamental no tratamento de transtornos alimentares e 
discutir a melhora na qualidade de vida dos pacientes com 
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transtornos alimentares; além de evidenciar os benefícios de 
um controle nutricional nos pacientes com TA.  
Palavras-chave: Transtornos Alimentares. Nutrição 

comportamental. Mindful Eating. Comer Intuitivo. Atenção 

plena. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Nutrição Comportamental é uma abordagem na qual 

busca o foco em terapias, que relacionam o ato de comer e o 

comportamento, tendo em linhas gerais a ênfase na teoria 

cognitivo-comportamental, acrescentando ainda, a Entrevista 

Motivacional, o comer intuitivo com atenção plena e 

competências alimentares, visando o emprego da melhor 

abordagem, a depender do paciente e seu caso (ALVARENGA, 

MARLE, 2020).  

Observa-se que a cultura e a sociedade impõem um 

ritmo de alimentação muito acelerado, com inúmeras 

distrações, e o tempo desprendido para refeições cada vez 

mais curto, sem horários respeitados. Além disso, os alimentos 

são rotulados como "proibidos ``,''permitidos ``,''bons ou ruins” 

e muitos buscam dietas da moda com várias restrições e regras 

(FAUSTINO SILVA; JUNG; LA PORTA, 2019). 

Nesse sentido, tem-se a abordagem da nutrição 

comportamental que busca o foco no indivíduo e sua relação 

com a comida. Dentre as principais ferramentas trabalhadas na 

abordagem está o comer intuitivo, mindfulness e atenção plena, 

as quais fundamentam-se em estratégias que abordam bem 

mais do que dietas prescritivas, imposições alimentares, 

alimentos permitidos ou proibidos. (ALVARENGA, MARLE, 

2020). 
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Os transtornos alimentares (TA) são caracterizados por 

quadros psicológicos que repercutem no comportamento 

alimentar, desregulação no controle de peso e desequilíbrios 

clínicos, psíquicos e na vida social do paciente. De acordo com 

o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-5), em sua 5⁰ edição, aponta os principais critérios para 

transtornos alimentares evidenciando como os tipos mais 

comuns: anorexia nervosa, bulimia nervosa e TCA (Transtorno 

de Compulsão Alimentar) (ALVARENGA, et al., 2016).  

A anorexia nervosa é caracterizada pela perda de peso 

elevada, restrição severa na ingestão alimentar, medo extremo 

de engordar, amenorreia, exercício físico exagerado, etc. Esta 

apresenta-se de duas formas: o tipo purgativo, no qual há um 

consumo em excesso de alimentos com posterior 

comportamento purgativo, por meio da indução de vômitos, uso 

de laxantes ou diuréticos; e o tipo restritivo, em que evita-se 

consumir alimentos e não há presença de episódios purgativos 

(NUNES, L.; SANTOS, M.; SOUZA, A. 2017). 

Na Bulimia Nervosa ocorre episódios de compulsão 

alimentar seguidos por comportamentos purgativos ou 

compensatórios, no qual o indivíduo provoca vômitos, ou utiliza 

laxantes e diuréticos em exagero. Essa TA associa 

características em comum em indivíduos que as praticam, como 

inchaço nas glândulas parótidas (provocadas pelos vômitos), 

queda de cabelo, perda de dentes (pelo contato contínuo ao 

ácido dos vômitos), peso normalmente na faixa de eutrofia e 

apresenta, ainda, como principal indicador, calos no dorso dos 

dedos (BENTO et al., 2016). 

O Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) 

caracteriza-se como episódios recorrentes de consumo elevado 

de alimentos em curto período de tempo, sem presença de 
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métodos purgativos. Nota-se que indivíduos que apresentam 

essas características é comum terem sobrepeso ou obesidade 

(KATRIN E. GIEL et. Al., 2017). 

No tratamento de TA, devemos trabalhar nas mudanças 

de comportamento, que no caso são disfuncionais se 

comparadas com o comportamento da maioria dos indivíduos 

da população. Então, é necessário trabalhar de forma conjunta 

com as crenças e os sentimentos desses pacientes em relação 

à comida. O papel do nutricionista passa a ser essencial no 

tratamento, e exige do profissional conhecimento em 

Psiquiatria, Psicologia, habilidades interpessoais e de 

comunicação e técnicas de mudança de comportamento 

(ALVARENGA, MARLE, 2020). 

Desse modo, o presente trabalho objetivou apresentar a 

nutrição no contexto comportamental em transtornos 

alimentares, bem como a repercussão desta prática no 

tratamento. Com intuito de discutir a melhora na qualidade de 

vida dos pacientes com transtornos alimentares, além de 

evidenciar os benefícios de um controle nutricional nos 

pacientes com TA.  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo primário: Apresentar, por intermédio da revisão 

de literatura, a nutrição comportamental no tratamento de 

transtornos alimentares;  

Objetivos secundários: Discutir uma melhora na 

qualidade de vida dos pacientes com transtornos alimentares; 

evidenciar os benefícios de um controle nutricional nos 

pacientes com TA; Apresentar a importância da abordagem das 
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técnicas de Nutrição Comportamental no cotidiano desses 

pacientes.  

 

MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

no qual foi utilizado as bases de dados: scielo, Lilacs, Pubmed 

e livros. Considerando artigos dos últimos cinco anos, utilizando 

como descritores: “Nutrição comportamental”, “Transtornos 

alimentares”, “Compulsão Alimentar", ‘’Mindful Eating’’, "Comer 

Intuitivo”, ‘Atenção Plena”. Com base na pesquisa, foram 

encontrados 27 artigos, sendo desconsiderados aqueles que 

estavam desatualizados e que não faziam parte do foco 

estudado. Sendo incluídos aqueles que abordavam sobre o 

tema proposto e que se apresentavam como atualizados, 

possuindo como referência os últimos cinco anos, contudo, 

obteve-se no total 11 artigos e 2 livros, com idiomas em 

português, inglês e espanhol.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo como base a revisão bibliográfica, a tabela 1 

aponta os resultados obtidos a partir dos achados científicos os 

quais abordavam sobre o tratamento de transtornos alimentares 

com enfoque na nutrição comportamental. 
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Tabela 1. Principais estudos relacionados à Nutrição 

Comportamental e Transtornos Alimentares.   

REFERÊNCIA OBJETIVO/ 
METODOLOGIA 

RESULTADOS 

SANTOS et. 
al, (2020) 

Estudo transversal, 
realizado com 1570 
universitários da área 
da saúde, de ambos os 
sexos. No qual foram 
analisados a imagem 
corporal e o 
comportamento 
alimentar, utilizando 
um questionário online 
com dados de sexo; 
idade; universidade; 
curso; atividade física; 
peso corporal e 
estatura 
autorreferidos. 

Na amostra, 
apresentou maior 
prevalência do sexo 
feminino. Porém, foi 
encontrada associação 
entre percepção e 
insatisfação corporal 
com o comportamento 
alimentar em ambos os 
sexos. Desse modo,o 
estudo demonstrou que 
a imagem corporal 
negativa, relaciona-se 
ao comportamento 
alimentar entre 
universitários de 
ambos os sexos. 
 

BÉNARD et al 
(2019) 

Estudo transversal que 
analisou a relação 
entre a impulsividade, 
ingestão alimentar e 
transtornos 
alimentares. Contou 
com 51.368 
participantes adultos 
da NutriNet-Santé. A 
pesquisa utilizou como 
instrumentos: a 11ª 
versão da Escala de 
Impulsividade; 
avaliação do consumo 

Foram encontradas 
relações positivas entre 
a impulsividade e o 
consumo de alimentos 
calóricos, por outro 
lado, houve associação 
negativa para o 
consumo de frutas, 
verduras, carnes, aves, 
ovos, laticínios, etc. 
Com isso, a 
impulsividade tem 
relação direta com o 
consumo energético 
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alimentar, utilizando 3 
registros alimentares 
de 24 horas 
autorreferidos; sobre o 
risco de transtornos 
alimentares foi obtido 
por meio de um 
questionário, 
denominado como 
SCOFF, dividido em 
categorias (restrição, 
bulimia, compulsão e 
outros tipos de 
transtornos). Outro 
ponto analisou as 
relações entre fatores 
sociodemográficos, 
impulsividade e 
ingestão energética, 
consumo de alimentos 
calóricos, risco de 
transtornos 
alimentares e estilo de 
vida. 
 

elevado e menor 
qualidade da dieta. No 
mesmo sentido, 
mostra-se que o 
comportamento 
impulsivo também 
induz ao consumo de 
lanches calóricos e ao 
risco de transtornos 
alimentares, 
especialmente a 
bulimia e compulsão. 
Logo evidencia-se a 
importância de 
promover 
comportamentos 
alimentares saudáveis.  

JOB, 
OLIVEIRA 

(2019) 

Foi realizada uma 
pesquisa de campo, 
com base 
populacional, 
exploratória, 
descritiva, quantitativa   
e   transversal, com   
coleta de dados   
primários através de   
questionários 
estruturados fechados. 
A população do estudo 

Foi constatado que 
82.03% dos alunos não   
acreditam na 
efetividade   das   dietas 
restritivas para o   
emagrecimento e a 
manutenção do peso a 
longo prazo. 50.00% 
têm conhecimento 
sobre o que é a 
abordagem de Nutrição  
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foi formada   por   328   
alunos, que conferiu 
amostragem não 
probabilística com 
nível de confiança de 
90% e margem de erro 
amostral de 6%, sendo   
o   número   da   
amostra   128 alunos. 
 

Comportamental para o 
atendimento clínico, e 
65.63% acreditam na 
eficiência de    
abordagem nutricional    
não prescritiva para o    
emagrecimento e a 
manutenção do peso a 
longo prazo.  
 

BÉNARD et al 
(2018) 

O estudo de coorte 
NutriNet-Santé, com 
um total de 9.974 
homens e 39.797 
mulheres 
participantes. Os quais 
responderam 
questionários para 
avaliar a relação entre 
as emoções e o comer 
compulsivo, o nível de 
perspectiva do tempo e 
a impulsividade, além 
da avaliação anual do 
peso e altura 
autorreferidos, ao 
longo dos cinco anos 
de acompanhamento.  

De acordo com os 
dados obtidos, 
mostrou-se associação 
positiva entre o comer 
emocional e o IMC 
elevado, 
principalmente entre as 
mulheres; denota-se 
também a 
impulsividade, que 
condiz em um fator 
agravante para o 
comportamento. Já nos 
homens, houve 
associação mais fraca 
entre o aumento de 
peso e o comer 
emocional. 

SILVA et. al, 
(2018) 

Estudo objetivou 
relacionar a imagem 
corporal, autoestima, 
comportamento 
alimentar e IMC. 
Realizado com 238 
adolescentes e jovens 
discentes de 4 escolas 

Com base nos 
achados, a maioria das 
meninas estavam 
eutróficas, porém 
relataram desejo em 
emagrecer, assim 
como, apresentaram 
maior risco para 
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particulares, com 14 a 
20 anos, de ambos os 
sexos. Estes, foram 
submetidos a 
avaliação por meio de 
instrumentos, a citar: 
Eating Atittudes Test 
(avalia 
comportamentos 
alimentares); Escala 
de Estresse Percebido; 
Silhouette Matching 
Task (Avalia satisfação 
e insatisfação com a 
imagem corporal) e 
Inventário de 
Autoestima, medindo-
se peso e altura (IMC). 
 

distúrbios alimentares, 
maior estresse e baixa 
autoestima; e os 
meninos tinham maior 
desejo de engordar. 
Contudo, notou-se 
necessidade de 
intervenções 
preventivas e 
centradas em 
variáveis, como a 
preocupação em 
emagrecer, estresse e 
autoestima em 
meninas, e o desejo de 
aumentar a massa 
corporal nos meninos.  

KATRIN et. al, 
(2017) 

Revisão sistemática 
realizada a partir de 20 
estudos de alta 
qualidade 
metodológica, 
supondo a relação 
existente entre um 
fenótipo dentro do 
espectro da obesidade 
que condiz ao aumento 
da compulsão 
alimentar. 

Os achados mostram 
que o fenótipo, 
denominado como 
BED, presente em 
indivíduos com 
obesidade, leva a um 
comportamento 
espontâneo, 
especificamente para o 
consumo de alimentos, 
o qual evidencia o 
comer impulsivo em 
obesos com e sem 
Transtorno Compulsivo 
Alimentar, contudo, 
pacientes afetados 
podem se beneficiar de 
intervenções com foco 
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na Nutrição 
Comportamental. 
 

WARREN et 
al., (2017) 

Revisão integrativa 
que analisou as 
evidências da atenção 
plena, alimentação 
consciente e o comer 
intuitivo, no contexto 
da mudança dos 
comportamentos 
alimentares. A 
pesquisa resultou em 
sessenta e oito 
publicações, divididas 
entre intervenções 
realizadas com 
indivíduos obesos ou 
com sobrepeso, e 
indivíduos em eutrofia. 
 
 

 
 

A pesquisa demonstrou 
que existe maior 
necessidade em 
evidências que 
constatem a 
repercussão da 
atenção plena e 
alimentação consciente 
na perda de peso, por 
outro lado, é 
evidenciado a 
prevenção de ganho de 
peso quando se adota 
esta prática. Os 
achados correlatos da 
alimentação intuitiva e 
atenção plena, ainda é 
restrito do ponto de 
vista da mudança de 
comportamento, 
sobretudo em 
indivíduos obesos e 
sobrepesados. Mas, 
sabe-se que tais 
práticas podem 
despertar a 
consciência interna 
refletindo no ato de 
comer e em 
comportamentos 
alimentares errôneos. 
Contudo, encorajar 
práticas da Nutrição 
comportamental pode 
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ser positivo para o 
controle de peso da 
população em geral. 
 

TRACY et al. 
(2014) 

Estudo aborda um 
comparativo entre o 
peso corpóreo 
normativo e a 
perspectiva inclusiva 
do peso, no que condiz 
ao atendimento do 
paciente na saúde 
pública.  

A pesquisa mostra que 

uma abordagem 

inclusiva de peso 

corpóreo desencadeia 

efeitos positivos nos 

cuidados de saúde, 

pois propicia melhora 

nos índices físicos, 

comportamentais (por 

exemplo, compulsão 

alimentar) e 

psicológicos, bem 

como a aceitabilidade 

de mensagens de 

saúde pública sobre a 

saúde integral. 

 

A abordagem da nutrição comportamental busca o foco 

no indivíduo e sua relação com a comida. Desse modo, o 

comportamento alimentar são atitudes individuais frente às 

escolhas alimentares e demais variáveis, como o que comer, 

quando comer, porque comer, com quem comer, e quais 

sentimentos e pensamentos relacionados ao alimento 

(ALVARENGA et al., 2016). 

Dentre as principais ferramentas trabalhadas na 

abordagem está o comer intuitivo, mindfulness e atenção plena, 
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as quais fundamentam-se em estratégias que abordam bem 

mais do que dietas prescritivas, imposições alimentares, 

alimentos permitidos ou proibidos. (ALVARENGA, MARLE, 

2020). 

Quem come com atenção plena está atento ao sabor e a 

todo o processo de comer. Assim, tem sido cada vez mais 

estudado em relação ao seu benefício no tratamento da 

obesidade e transtornos alimentares, em especial para reduzir 

episódios de compulsão alimentar, comer emocional e comer 

por estímulos externos (JOB, OLIVEIRA, 2019).  

Dessa forma, percebe-se que as estratégias 

comportamentais envolvem aspectos não apenas biológicos, 

mas também psicológico, cultural e socioeconômico. Desse 

modo, o interesse na investigação do comportamento alimentar 

baseado em ações e emoções possibilita a efetividade de 

intervenções nutricionais e de novas estratégias para lidar com 

o comportamento em relação ao alimento (CABRAL, V. M. C. 

2019). 

Um dos melhores métodos na psicologia para o 

tratamento complementar de Transtornos Alimentares (TA), é a 

Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), um sistema de 

psicoterapia, desenvolvido pelo Dr. Aaron Beck e seus 

colaboradores, que baseiam-se no modelo cognitivo de 

psicopatologia e um conjunto de técnicas e estratégias 

terapêuticas. O modelo específico para TA, chama-se Cognitive 

Behavioral Therapy-Enhanced (CBT-E), primeiramente 

destinada para pacientes com Bulimia Nervosa, posteriormente 

estendida para os outros TAs. Ela está relacionada em lidar com 

os hábitos alimentares, e outras questões que não envolvem 

comida. Assim, é possível que o Nutricionista se adapte aos 
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exercícios e atividades dessa abordagem e ajude o paciente a 

lidar com seu comportamento alimentar. 

Como afirma Warren J. M. et al., (2017), o qual 

aponta que os transtornos alimentares se fundamentam em 

alterações psíquicas e comportamentais, muitas vezes, 

motivadas pelas emoções do paciente refletindo no ato de 

comer. Sugerindo que abordagens baseadas em mindfulness e 

no comer intuitivo são eficazes na compulsão alimentar, comer 

emocional e comer em resposta a estímulos externos. De outro 

modo, Katrin et al., (2017), observa em indivíduos obesos a 

ingestão alimentar compulsiva a partir da análise de um fenótipo 

caracterizado por aumentar a impulsividade nesses pacientes 

com compulsão alimentar, já aqueles que não apresentam 

compulsão a relação é em menor grau.  

Partindo do pressuposto do ganho ou perda de peso, a 

abordagem inclusiva do peso em contraste com a normativa 

evidencia fatores que vão além do peso saudável, considerando 

o bem-estar do indivíduo. Como defendido no estudo de Tracy 

et al. (2014), que associa o peso como forma de bem-estar 

físico e psicológico, indo além do culto pelo corpo em forma. 

Nesse contexto, Hunger et al. (2020) reafirma que o excesso de 

peso não é sinônimo de ausência de saúde ou que a perda de 

peso significa qualidade de vida, mostrando sugestões de 

abordagens opcionais para promoção da saúde e prevenção de 

distúrbios alimentares.  

Em estudo similar, houve correlação entre o comer 

emocional influenciado pela impulsividade, e sua repercussão 

no IMC. Notando-se resultado positivo entre alimentação 

emocional e alteração no IMC, indagando pelos achados a 

importância de cuidados psíquicos na prevenção da obesidade 

(BÉNARD et al. 2018). 
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Nessa perspectiva, um outro estudo de Bénard et al. 

(2019) evidenciou a relação da impulsividade na ingestão de 

alimentos não saudáveis, lanches calóricos, álcool e 

transtornos bulímicos, assim como, relação negativa no que diz 

respeito ao consumo de alimentos saudáveis.    

Em outro aspecto, Santos et al. (2020), apresentou em 

seu estudo a correlação entre a imagem corporal de 

universitários e sua relação com o comer emocional. O qual 

identificou a insatisfação corporal em ambos os sexos, com 

associação do comportamento alimentar restritivo àqueles que 

superestimam o peso, e inverso aos que apresentam o comer 

emocional  

Corroborando com os achados, Silva et al. (2018) 

analisou o padrão alimentar, imagem corporal e autoestima em 

jovens, sendo possível identificar riscos para transtornos 

alimentares, principalmente no sexo feminino, mais propensas 

a dietas restritivas e bulimia em prol do corpo almejado.   

O mindfulness é uma outra ferramenta utilizada na NC. 

Sua origem encontra-se nos cânones budistas de pelo menos 

2.500 anos. Nos anos 70, Jon Kabat, professor da Universidade 

de Massachusetts, tirou o conceito da atenção plena de dentro 

do budismo e o trouxe para dentro das universidades. Foi sendo 

aperfeiçoado até ser retirado todo o aspecto religioso e originou 

o primeiro programa baseado em Mindfulness (MBSR), utilizado 

na redução de estresse, e atendendo em casos clínicos onde a 

medicina não podia mais contribuir. (ALVARENGA, MARLE, 

2020). 

Alguns autores (Chiesa e Malinowski, 2016) consideram 

que somente após a criação do MBSR passou-se a considerar 

a possibilidade de intervenções baseadas em mindfulness 
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(MIB) e que hoje são fundamentadas práticas, estratégias e 

abordagens altamente eficazes e responsivas.  

Os primeiros estudos científicos vieram em 1979, onde o 

Mindfulness mostrou-se eficiente na redução do estresse e na 

melhoria da qualidade de vida de pacientes com dor crônica 

(ROGERS J. M. et al., 2016).  

Desta prática, surgiu dois programas: Mindful Eating e o 

MB-EAT, ambos duram 8 semanas e são focados em melhorar 

a relação do indivíduo com a alimentação, sendo bastante 

utilizado em alguns casos de distúrbios alimentares, 

especialmente na TCA. Assim, as abordagens do Mindfulness, 

Mindful Eating e o comer intuitivo trazem benefícios para o 

comportamento alimentar, e nos aspectos emocionais e 

psicológicos de indivíduos com Transtornos Alimentares, 

reduzindo o comer emocional e o comer guiado por fatores 

externos. Por outro lado, para a perda de peso, os resultados 

são menos consistentes, haja vista que diversos estudos não 

observaram diferença neste parâmetro (CARRIERE K, et al. 

2017).  

Nessa perspectiva, segundo o estudo de Warren et al. 

(2019), as intervenções de mindfulness e alimentação 

consciente parecem ser mais eficientes na redução de 

compulsão alimentar, não importando o peso.  

O comer intuitivo é uma abordagem de saúde mente-

corpo baseada em evidências, composta por 10 princípios e 

criada por Evelyn Tribole e Elyse Resch em 1995 (TRIBOLE, 

2017). Essa abordagem desconsidera a prática de dietas que 

visam o emagrecimento, visto que parte dessas dietas não 

funcionam, um relacionamento ruim com os alimentos, 

promovem ganho de peso e o desenvolvimento de transtornos 

alimentares (SCHAEFER ET AL, 2014). 
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A autora do comer intuitivo afirma que existem 3 pilares 

dessa abordagem: permissão incondicional para comer, comer 

para entender as necessidades fisiológicas e não emocionais e 

seguir os sinais internos de fome e saciedade para determinar 

o que, quando e o quanto comer (TRIBOLE, 2017).  

Entretanto o comer intuitivo não deve ser aplicado em 

casos de Anorexia Nervosa (AN), mas mostra-se efetiva a longo 

prazo, sendo considerada uma alternativa em busca de 

dimensões de saúde, proporcionando efeitos positivos tanto 

físicos quanto psicológicos, aumentando autoestima e 

melhorando a relação com a alimentação. (SCHAEFER ET AL, 

2014). 

 

CONCLUSÕES  

   

Faz-se presente, portanto, a necessidade de 

entendermos sobre a Nutrição Comportamental no tratamento 

de Transtornos Alimentares, haja vista que estudos evidenciam 

prevalência significativa na população brasileira.  

Outrossim, necessita-se de um diagnóstico precoce e 

tratamento subsequente para que se tenha uma melhora na 

qualidade de vida dos pacientes que sofrem com esses 

transtornos.  
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RESUMO: A depressão é uma doença de origem mental que 
tem como umas das principais sintomatologias, modificações 
no apetite ou peso, com constantes perdas de energia e sono, 
sendo possível também perceber sentimentos de desvalia ou 
culpa, dificuldades para pensar de forma clara, concentrar-se 
ou tomar decisões básicas, e em casos severos, pensamentos 
suicidas recorrentes. É possível constatar que modificações na 
microbiota intestinal podem afetar a ligação eixo cérebro-
intestino, podendo assim ser feita uma ligação com a 
identificação de algumas patologias psíquicas como a  
depressão  e a  ansiedade. Este trabalho teve como objetivo 
relacionar a depressão com as más escolhas alimentares, que 
são deletérios a microbiota intestinal, também causando 
ingestão restrita em micronutrientes essenciais para um 
equilíbrio psíquico. Trata-se de uma revisão, que incluiu 
estudos publicados em português, inglês e espanhol, com 
delimitação temporal dos últimos 5 anos, sendo utilizados livros, 
sites científicos e as bases de dados: SciELO, Google 
Acadêmico, Lilacs e PubMed. Portando, pode-se perceber que 
há uma presença de causa e efeito em pacientes com 
depressão, uma vez que estes, por terem capacidade mental e 
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emocional limitada, escolhem alimentos mais rápidos e hiper 
palatáveis, que são ricos em açúcar, gordura e sódio, 
favorecendo a disbiose e o possível desequilíbrio da 
microbioma intestinal, que é essencial para o funcionamento de 
um cérebro homeostático. 
Palavras-chave: Disbiose. Depressão. Ultraprocessados. 
Intestino-cérebro. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A depressão configura-se como uma das principais 

consequências de incapacidade mundialmente observadas, 

tendo em vista a limitação e o funcionamento físico, pessoal e 

social. É caracterizada por modificações no apetite ou peso, 

com perdas constantes de energia e sono, sentimentos de 

desvalia ou culpa, dificuldades para pensar, concentrar-se ou 

tomar decisões, e em casos severos, pensamentos suicidas 

constantes ou até mesmo tentativas de suicídio. No Brasil, a 

depressão atinge 11,5 milhões de pessoas, cerca de 5,8% da 

população (SARAIVA; CARVALHO; LANDIM, 2020). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2021), 

atualmente 280 milhões de pessoas (cerca de 3.8% população 

mundial) têm o diagnóstico de depressão. Doença responsável 

por mais de 700.000 casos de suicídios anuais, sendo esta a 

quarta maior razão de morte entre indivíduos entre 15 e 29 

anos. 

No trato gastrointestinal (TGI), mais especificamente no 

intestino, é o maior responsável pela produção de serotonina no 

organismo humano, correspondendo a 95% da disponibilidade 

deste hormônio. Estudos recentes apontam a relação do 

intestino com distúrbios mentais devido ao seu desequilíbrio 

hemeostático (RODRIGUES, 2021). 
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Segundo Farzi, Fröhlich e Holzer (2018) existem 

evidências de que a microbiota intestinal interage intimamente 

com o principal sistema neuroendócrino: o eixo hipotálamo-

hipófise (pituitária)-adrenal (HPA), que controla vários 

processos corporais em resposta ao estresse. A ligação entre a 

microbioma intestinal e o eixo HPA também está intimamente 

conectado a outros sistemas.  

Portanto, da mesma maneira que uma resposta 

fisiológica adequada e coordenada - como uma resposta imune 

ao estresse – é imprescindível para a sobrevivência, caso 

contrário, uma resposta disfuncional pode ser prejudicial para o 

hospedeiro, contribuindo para o desenvolvimento de vários 

distúrbios do SNC (REA; DINAN; CRYAN, 2016). 

De acordo com o estudo de Yarandi et al. (2016), 

algumas alterações na comunicação e modificações na 

microbiota intestinal podem afetar a ligação eixo cérebro-

intestino, podendo ser feita a identificação de algumas 

patologias psíquicas como, a depressão e a ansiedade. 

Conforme os autores supracitados, ocorrem alterações 

na comunicação ao longo do eixo intestino-cérebro, devido à 

disbiose, mostrarando ser importantes na correlação com 

patologias mentais, como a depressão,  a ansiedade, o 

Alzheimer, dentre outras. 

O cérebro e o intestino formam um eixo de comunicação 

bidirecional e as informações podem ser geradas no intestino e 

no sistema nervoso. Há evidências crescentes de que a 

comunidade simbiótica do intestino tem uma influência 

fundamental no diálogo estabelecido no eixo cérebro-intestino, 

que é considerado a base para a manutenção da saúde. 

Influenciam o SNE e o SNC, papel crítico para a homeostasia 

do hospedeiro. Portanto, essa interação dinâmica estabelecida 
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entre o cérebro e intestino, se não saudável, gera efeitos a 

longo prazo (MEDEIROS; MAYNARD, 2019). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

relacionar o estado psíquico da depressão com  más escolhas 

alimentares, causando hábitos restritos em micronutrientes 

deletérios a microbiota intestinal. Assim, acarreta um provável 

ciclo vicioso na condição clínica do indivíduo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Caracteriza-se por um estudo de método quantitativo, 

realizado através de artigos disponíveis nas bases de dados 

PUBMED, SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, LILACS sendo 

utilizados os descritores: disbiose, depressão, 

ultraprocessados, eixo-intestino cérebro. Os artigos foram 

selecionados conforme os critérios a seguir: trabalhos 

publicados nos últimos 5  anos, que correspondem ao período 

de 2016 a 2021, textos em português, inglês e espanhol que 

apresentavam como foco a análise de padrão alimentar de 

indivíduos com depressão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2020), a depressão é 

um problema clínico grave e altamente prevalente na 

sociedade. Na Figura 1, demontra-se que ainda existe uma 

predominância de depressão em mulheres, quando comparada 

aos homens.  

Em estudo epidemiológico, a prevalência da patologia, 

ao longo da vida dos brasileiros, no país, é de 

aproximadamente 15,5%. Já no cenário global, atualmente é de 
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280 milhões de pessoas (cerca de 3,8% da população mundial) 

têm o diagnóstico de depressão. Doença responsável por mais 

de 700.000 casos de suicídios anuais, sendo esta a quarta 

maior razão de morte entre indivíduos entre 15 e 29 anos (OMS, 

2021). 

Figura 1. Percentual da População Mundial com Diagnóstico de 

Depressão. 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2020). 

 

A MICROBIOTA INTESTINAL E CONSUMO DE 

ULTRAPROCESSADOS NO EIXO INTESTINO-CÉREBRO 

 

De acordo com Passos e Moraes-Filho (2017) e Candido, 

Alfenas e Bressan (2018), a microbiota intestinal é definida pelo 

genótipo do hospedeiro e pela colonização primária que ocorre 

logo após ao nascer e durante toda vida, ocorrendo diversas 
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condições que  podem levar a mudanças no seu padrão, como 

parto, amamentação, padrão alimentar, hábito de vida, uso de 

antibióticos, vacinação, condições higiênicas e ambientais. 

A microbiota humana, em particular o intestino grosso, é 

colonizado por trilhões de microrganismos. A composição  e  a  

atividade da microbiota intestinal são desenvolvidas e 

moduladas de forma conjunta com o desenvolvimento de seu  

hospedeiro ao longo da vida, por meio de interação dinâmica  

entre  vários fatores intrínsecos  e  extrínsecos,  como tipo  de  

parto (normal ou cesárea), primeira fonte de nutrientes  (leite   

materno  ou fórmula), exposição a antibióticos e outros   fatores 

relacionados  ao estilo de vida, entre as quais as  escolhas 

alimentares são um exemplo, pois são  consideradas  fatores-

chave para  a  modulação  da  atividade  da  microbiota intestinal 

do hospedeiro (COZZOLINO; COMINETTI, 2020). 

Conforme a Organização Pan-Americana da Sáude 

(OPAS, 2018) os produtos ultraprocessados são formulações 

industriais elaboradas a partir de substâncias derivadas dos 

alimentos ou sintetizadas de outras fontes orgânicas. Algumas 

substâncias empregadas para elaborar alimentos 

ultraprocessados, são derivadas diretamente de alimentos. 

Outras são obtidas mediante o processamento adicional de 

certos componentes alimentares, como a hidrogenação dos 

óleos (que produz gorduras trans tóxicas), hidrólise de 

proteínas e ‘’purificação” de amidos. 

De acordo com Grosicki et al. (2020) o microbioma 

intestinal está intimamente ligado à saúde e às doenças 

humanas. A Conexão intestino-cérebro pode ser mediada por 

fatores neurais, hormonais ou imunológicos, todos os quais 

podem ser afetados pelo microbioma intestinal altamente 

plástico. A relevância do eixo microbiota-intestino-cérebro é 
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destacada por estudos que relacionam a desregulação do 

microbioma intestinal a padrões de comportamento alterados, 

autismo, e outros estados de doença psicológica. 

Segundo Klimenko et al. (2018) dieta tem papel 

importante na homeostase da microbiota, sendo que em curto 

prazo modificações no padrão alimentar, levam a alterações em 

sua diversidade e composição com maior grau de afetação em 

pessoas com dietas pobres em fibras. 

Um intestino humano saudável é colonizado por dois 

diferentes tipos de filo de bactérias predominantes (95%) - 

Bacteroidetes e Firmicutes, e outras bactérias em abundância 

relativa - Proteo-bactérias, Actinobactérias, Fusobactérias e 

Verruco-microbia (ZALAR et al., 2018). 

Embora atualmente haja muitos alimentos 

industrializados com preços acessíveis para as classes 

brasileiras, um fator que freia um aumento ainda maior desses 

alimentos é o preço, há uma associação inversamente  

proporcional  entre  o  preço  de  alimentos industrializados  e  

prevalência  de  excesso  de  peso  entre  os  brasileiros,  

principalmente  em regiões de baixo nível socioeconômico 

(PASSOS et al., 2020). 

De acordo com uma meta-análise conduzida por 

Teasdale et al. (2019) em que a qualidade da dieta de pessoas 

com doença mental grave é analisada, um consumo calórico e 

de sódio foi encontrado superior às recomendações 

internacionais. Situação que está relacionada ao alto consumo 

de alimentos ultraprocessados da população atual.  

De acordo com Westfall et al. (2017) existem três modos 

principais de comunicação entre o intestino e o cérebro: (1) 

mensagens neuronais transportadas por aferentes vagais, (2) 
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mensagens endócrinas transportadas por hormônios intestinais 

e (3) mensagens imunológicas transportadas por citocinas. 

Pessoas com depressão são mais suscetíveis a 

consumir alimentos com alto teor de açúcar e baixo consumo 

de frutas e vegetais, isso ocorre devido à associação entre 

estresse e escolhas alimentares, quando maior o nível de 

estresse, maior a chance de a escolha da refeição ser baseada 

na maior proporção de açúcar do alimento (WERNECK et al., 

2020). 

Segundo Furtado, Silva e Walfall (2018), a nutrição 

viabiliza uma alimentação adequada ao indivíduo, melhorando 

assim seu estado nutricional, afim de levar um equilíbrio ao 

corpo  através da alimentação. Diversos impactos da 

alimentação inadequada sobre a função neural  estrutural têm 

sido observados no ser humano.  

Nesse sentido, a comunicação bidirecional entre o trato 

gastrointestinal e o cérebro é regulada nos níveis neurais, 

hormonais e imunológicos. Sendo essa construção o eixo 

cérebro – intestino, vital para manter o equilíbrio interno, o 

desenvolvimento pós-natal e na maturação dos sistemas 

imunes e endócrinos tem ligação direta com colonização 

bacteriana do intestino. Esses processos são fatores que 

sustentam a sinalização do sistema nervoso central 

(FURTADO; SILVA; WALFALL, 2018). 

Alguns mecanismos podem explicar a relação entre o 

consumo de alguns alimentos, como os ultraprocessados e 

depressão, entre eles a relação bidirecional entre a depressão 

e doenças crônicas impactadas pela dieta, como obesidade, 

síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e doenças 

cardiovasculares, que podem compartilhar mecanismos 

fisiopatológicos em comum (GÓMEZ-DONOSO et al., 2020). 
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 Distúrbios metabólicos e processos inflamatórios estão 

presentes tanto em transtornos depressivos quanto em 

doenças cardiometabólicas, além de que uma dieta pró 

inflamatória, rica em produtos industrializados, pode ser 

associada com depressão, devido a respostas à inflamação 

crônica que pode interferir na atividade cerebral (GÓMEZ-

DONOSO et al., 2020). 

As alterações que afetam o equilíbrio da microbiota 

podem também estar associados ao aumento de doenças 

autoimunes, como diabetes tipo 1 e doença celíaca, pois a 

chance de desencadear doenças autoimunes em pessoas já 

predispostas, aumenta com a ocorrência de alterações na 

microbiota (AGUAYO-PATRÓN; CALDERÓN DE LA BARCA, 

2017). 

 

O DESEQUILÍBRIO DO TRATO GASTROINTESTINAL E SUA 

INFLUÊNCIA NOS TRANSTORNOS MENTAIS  

 

O lúmen gastrointestinal que vai da boca ao colón é o 

nicho de aproximadamente 100 trilhões de bactérias contendo 

160 espécies, onde sobreleva as Gram-positivas, bacteroides 

Gram-negativa e filos Firmicutes, número esse superior em 

cerca de dez vezes a quantidade de células do corpo humano. 

Hospedando uma gigantesca diversidade de microrganismos 

comensais que vivem em simbiose com o hospedeiro, 

auxiliando na manutenção da homeostase (MERONI; LONGO; 

DONGIOVANNI, 2019). 

Em estudo realizado por Valles-Colomer et al. (2019), 

onde fez um levantamento com 1070 pessoas buscando ligar 

os grupos bacterianos presentes na microbiota intestinal, bem 

como compostos produzidos por eles e as condições de 
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qualidade de vida e índices de depressão do hospedeiro, pode-

se percerber que Faecalibacterium, Coprococcus e Dialister 

foram positivamente associados com a qualidade de vida e 

ausente na depressão sem tratamento, enquanto que outros, 

como Butiricicoccus, teve uma ligação maior aos tratamentos 

com antidepressivos. 

Tendo em vista que o trato gastrointestinal é a única via 

do sistema digestório, o mesmo acaba contribuindo para a 

ingestão de microrganismos patogênicos. Logo, o sistema 

imunológico tem um papel importante no TGI, posto que ele 

trabalha de forma ativa no combate de antígenos por meio de 

um tecido linfático encontrado em regiões mucosas chamada 

de GALT - Gut-Associated Lymphoid Tissue (GEREMIA et al., 

2021). 

O primeiro contato do indivíduo com ambiente não estéril 

ocorre no seu nascimento, quando o hospedeiro adquire os 

primeiros microrganismos pela microbiota vaginal da sua 

progenitora, onde há a prevalência de Escherichia coli, 

Estreptococus sp., Lactobacillus sp. e Staphylococcus sp. 

corroborando para o desenvolvimento de modo lento, todavia 

progressivo e variado da microbiota, perdurando até atingir a 

vida adulta (MARTINS; LIMA, 2018). 

Por conseguinte, nos dias atuais, a escassez de tempo 

faz com que as pessoas tenham um estilo de vida estressante, 

que comina em hábitos alimentares desregrados dando 

preferência a alimentos ultraprocessados, tendo em vista que 

esses produtos apresentam uma assimetria em sua 

composição nutricional (BALEM et al., 2017). Além disso, o uso 

abusivo de antibióticos (GEREMIA et al., 2021) e o consumo de 

álcool (GUERRA; VIEIRA, 2019) são fatores que contribuem 

para o desequilíbrio do microbioma intestinal.  
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O desequilíbrio implica no aumento de bactérias 

patogênicas no intestino e conseguintemente na diminuição das 

cepas de microrganismos benéficos. A junção desses fatores 

pode gerar uma condição denominada de disbiose (CONRADO 

et al., 2018). 

 As autoras Melo e Oliveira (2018) citaram que a disbiose 

pode causar um aumento na permeabilidade intestinal, 

provocando a hiperpermeabilidade, no qual os micro-

organismos patógenos entre outras substâncias atravessam a 

parede intestinal. Esse mecanismo favorece a entrada das 

bactérias chamadas lipopolissacarídeos (LPS) e seus produtos 

metabólicos - os peptídeos neuroativos - no Sistema Nervoso 

Entérico (SNE) e outras vias neurais, alterando a sua fisiologia 

(YARANDI et al., 2016).   

 Yarandi et al. (2016) ainda discorrem sobre os LPS 

bacterianos que agem através dos neurônios entéricos, dos 

aferentes da medula espinhal e de outras células encefálicas. 

Essas bactérias podem provocar uma liberação de proteínas 

inflamatórias no Sistema Nervoso Central ou indiretamente no 

trato gastrointestinal, ao ativar os receptores toll-like das células 

de Hortega. Estudos relatam que presença de anticorpos do 

tipo Imunogloblulina A (IgA) e Imunogloblulina M )IgM) séricas 

contra os LPS foram encontrados em indivíduos depressivos, 

evidenciando-se então a ligação da depressão com os LPS 

bacterianos (YARANDI et al., 2016). 

 Por outro lado, algumas bactérias intestinais estão 

envolvidas na metabolização do hormônio serotonina, que 

participa em funções como regulação do humor, sono e 

movimentos peristálticos intestinais (MARESE et al., 2019). 

Desequilíbrios relacionados à quantidade ou qualidade 

dessas bactérias protetoras e agressoras constitui uma 
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condição definida como disbiose, tornando o trato 

gastrointestinal vulnerável, devido ao aumento na 

permeabilidade intestinal, contribuindo para os fenótipos do 

hospedeiro, permitindo o desenvolvimento do estado 

inflamatório crônico e favorecendo o aparecimento de diversos 

agravos metabólicos, sistêmicos, autoimunes e 

comportamentais (CARREIRA-QUINTANAR, ORTUÑO-

SAHAG e FRANCO-ARROYO, 2018;PANTOJA et al., 2019). 

 Segundo Oliveira e Ghizoni (2021) o intestino é o órgão 

que mais fornece serotonina ao corpo humano, produzidos 

pelas células epiteliais enterocromafins, que tem como seu 

precursor o triptofano. 

 Rodrigues (2021) cita a relação do sistema 

serotoninérgico com o trato gastrointestinal, pois quando há 

alterações nesse sistema o mesmo pode provocar disfunção no 

TGI. Além disso, há evidências da prevalência de distúrbios de 

ansiedade e depressão em portadores de doença intestinal 

inflamatória. Portanto, fica clara a correlação dos distúrbios 

mentais com a saúde intestinal (FALCÃO; MARTINELLI, 2016). 

 

EFEITOS DA DISBIOSE SOB A DEPRESSÃO 

 

De acordo com Weiss, Hennet, (2017), a disbiose causa 

impactos diretos na saúde do indivíduo, acarretando doenças 

gastrointestinais de caráter inflamatório, metabólico e 

neoplásico. Ocorrendo modificações na composição e funções 

do intestino, surgindo a permeabilidade e sensibilidade 

intestinais.  

Com o mau funcionamento, surge a má absorção de 

nutrientes como: cálcio, magnésio, ferro, zinco e triptofano. 

Essas insuficiências nutricionais são capazes de levar a 
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diversas complicações à saúde, a partir da fadiga intensa, como 

à anemias, depressão, osteoporose, dentre outras (WEISS, 

HENNET, 2017).  

A má absorção do  triptofano, que é um  aminoácido  

essencial ao nosso organismo, interfere na resposta adequada 

ao sono, humor, apetite, atividades motoras e funções 

cognitivas, uma vez que este aminoácido é o precursor da  

serotonina, responsável por tais funções. Assim como pode 

haver a associação entre o  aparecimento,  e  desenvolvimento  

da depressão (TORRES et al., 2021). 

Com essa alteração na microbiota, é capaz de 

desencadear a candidíase crônica em mulheres, baixa 

imunidade, agravar a hipocloridria, essa última é um estado que 

costuma estar presente já anteriormente, e pode levar a ainda 

mais complicações na saúde. Com a alteração da microbiota 

intestinal é possível ocorrer o crescimento da permeabilidade 

intestinal, que por consequência pode ocasionar diversas 

alergias e sensibilidades alimentares. Esse  desequilíbrio da 

simbiose existente promove o surgimento de patologias 

(COSTA et al., 2019).  

Segundo Dhar e Mohanty (2020), nos últimos anos o 

estudo da disbiose intestinal tem sido crescente, especialmente 

pelo fato do aumento da permeabilidade intestinal estar 

associado à vários agravos, incluindo, por exemplo, infecções 

respiratórias, o que é um alerta frente à pandemia vigente 

ocasionada pelo Coronavirus 2 da síndrome respiratória aguda 

grave (SARS-Cov-2). 

Os emulsificantes são moléculas semelhantes às de 

detergentes, como carboximetilcelulose e polissorbato-80, 

estando presentes em alimentos ultraprocessados. Podem ser 

substâncias de revestimento e corantes, cargas ou 
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estabilizantes.  A ação dos emulsificantes na microbiota 

intestinal podem aumentar a translocação bacteriana, 

promovendo inflamação sistêmica (MENTELLA et al, 2020). 

Diferentes vias de comunicação fornecem diferentes 

formas para a microbiota intestinal e seus metabólitos 

estabelecerem uma conexão com o cérebro. O que nos permite 

relacionar e inferir os efeitos das complexas comunidades de 

bactérias intestinais no comportamento humano (GUALTIERI et 

al., 2020). 

 Segundo Lisboa e Galatoni (2016), no modelo do órgão 

digestivo humano, alguns pesquisadores já estão ecoando o 

"segundo cérebro", que tem 5 bilhões de neurônios (incluindo 

50% de dopamina e 90% de organismos) e mais de 30 

neurotransmissores. Os neurônios abdominais podem interferir 

na parte superior do cérebro sem que você perceba, o que pode 

afetar seu desempenho.  

De acordo com Gaultieriet al. (2020) a interação 

dinâmica estabelecida entre o cérebro e o intestino 

desempenham um papel fundamental na homeostase do 

hospedeiro. No entanto, além dos componentes neurais, 

existem outras vias de sinalização que são igualmente 

importantes para esse eixo, a saber, hormônios, metabolismo e 

imunidade. 

O estresse oxidativo no organismo, relacionado aos 

distúrbios mentais acentua a disbiose intestinal. Um intestino 

não saudável é uma das possíveis causas de doença mental. A 

disbiose entérica gera a inflamação e a influência desta no eixo 

cérebro-intestino. Evidenciam que qualquer perturbação no 

equilíbrio deste eixo produz alterações na resposta 

desencadeada face ao estresse e no comportamento em geral 

(MEDEIROS; MAYNARD, 2019). 
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Gases como dióxido de carbono, hidrogênio, metano, 

sulfeto de hidrogênio, e outros, são consequência do 

metabolismo da microbiota no intestino, podendo provocar 

sintomas abdominais, tendo efeitos fisiológicos, patológicos e 

terapêuticos. Como interações intervalares à microbiota, 

substâncias formuladas e substratos fermentativos são 

altamente influenciados por meio da dieta, sendo assim, 

modificar a constituição das refeições pode ser uma abordagem 

terapêutica para distúrbios gastrintestinais (KALANTAR-

ZADEH et al., 2019). 

Portanto, efeitos como: Diminuição da serotonina, queda 

do sistema imune, náuseas contínuas ou momentâneas, fadiga 

crônica, comprometimento das funções cognitivas, memória 

espacial, ansiedade, depressão, alergias e sensibilidades 

alimentares podem atingir a microbiota trazendo desequilíbrio 

intestinal (DELEEMANS et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Dessa forma, por estarem limitados fisicamente, e 

também mentalmente, pacientes acometidos de quadros 

depressivos têm maior susceptibilidade a um ciclo vicioso entre 

comer alimentos deteriorantes ao microbioma intestinal, 

ocasionando disbiose, que pode trazer ainda mais problemas 

de más escolhas, incluindo escolhas alimentares e sintomas 

depressivos.  

Além disso, é possível averiguar uma má absorção de 

nutrientes como cálcio, magnésio, ferro, zinco e triptofano, 

sendo o último citado um importante aminoácido  precursor da 

serotonina, um neurotransmissor indispensável para o manejo 
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da condição clínica de depressão com desregulação da 

microbiota intestinal.  

Portanto, está constatado que o impacto benéfico do 

bom funcionamento do eixo cérebro-intestino é essencial no 

que se refere a uma via de tratamento dietoterápico em 

pacientes acometidos com depressão. A nutrição é uma boa 

estratégia no tratamento coadjuvante destes indivíduos, uma 

vez que um quadro de disbiose pode agravar - e até acarretar- 

problemas de cunho psicológico. 
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RESUMO: O estresse oxidativo é descrito como o desequilíbrio 

entre a quantidade de espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

enzimas antioxidantes causando danos celulares e 

consequente envelhecimento precoce em indivíduos com 

Síndrome de Down (SD). Compostos com propriedade 

antioxidante, como o zinco (Zn), podem reduzir os 

desequilíbrios celulares ocasionados pelo aumento de EROs. 

Com isso, o presente estudo objetivou avaliar a suplementação 

de Zn como resposta antioxidante em indivíduos com SD. 

Realizamos um estudo em crianças com SD analisando o 

consumo habitual a cada 30 dias por 2 meses, dosamos os 

parâmetros hematológicos, bioquímicos, peroxidação lipídica, o 

potencial antioxidante por meio da atividade enzimática da 

superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx), 

glutationa redutase (GSH) e dosagem de Zn sérico. A 

suplementação de Zn sobre a frequência de consumo alimentar 
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mostrou que houve uma correlação positiva entre o tempo 

inicial e após 60 dias de suplementação quando associados 

com o consumo dos nutrientes envolvidos no metabolismo 

e absorção do zinco independente de sofrerem alterações em 

sua dieta habitual, bem como a redução da peroxidação 

lipídica, manutenção das enzimas antioxidantes e redução 

do lipidograma, trazendo uma importante relação ao perfil 

nutricional dos indivíduos. Contudo, o Zn apresentou uma 

potente atividade antioxidante, além de reduzir a peroxidação 

lipídica e garantir o aumento ou a preservação das atividades 

das enzimas antioxidantes analisadas. 

 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Zinco. Suplementação. 

Antioxidante. Estresse oxidativo 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre os mecanismos que estão envolvidos no 

acelerado envelhecimento precoce, disfunção cognitiva e 

neuronal na SD, o estresse oxidativo é uma das hipóteses que 

tem sido reconhecida por afetar a neurogênese, diferenciação, 

conexão e sobrevivência no cérebro desses indivíduos. O seu 

aumento tem implicado o desenvolvimento, surgimento e 

progressão de doenças neurodegenerativas, causando danos 

oxidativo nos cérebros de indivíduos com doença de Alzheimer 

(DA) e SD (LU et al., 2016; BARONE et al., 2016; DI 

DOMENICO et al., 2017). 

A presença de um estado de estresse oxidativo está bem 

estabelecido e presente no fenótipo inicial na SD 

(BUTTERFIELD et al., 2014) e é causado pelo desequilíbrio no 
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estado redox celular, devido a superprodução de espécies 

radicais e/ou diminuição da resposta antioxidante 

(TRAMUTOLA et al., 2017), isso pode explicar a redução das 

defesas antioxidantes nos pacientes com SD. Um aumento no 

conteúdo de glutationa reduzida (GSH) e produção elevada de 

peróxido observado em culturas de fibroblastos humanos de 

fetos com SD ocasionam a redução da capacidade antioxidante 

endógena (GIMENO et al., 2014). 

Os distúrbios metabólicos presentes nos indivíduos com 

SD são caracterizados por alterações metabólicas e estão 

relacionados com o envelhecimento precoce na SD, 

provocando danos ao DNA, como fraqueza e atrofia muscular, 

degeneração de neurônios (MEGUID et al., 2015), disfunção 

mitocondrial, alterações bioquímicas (BUTTERFIELD et al., 

2014) e um maior risco de desenvolvimento de Alzheimer 

(CHOONG et al., 2015). O excesso de EROs é responsável pelo 

processo de oxidação de indivíduos com SD. O tratamento 

dessa característica é realizado com substâncias ricas em 

antioxidantes, como a suplementação de vitaminas, minerais 

(MACLOED, 2014). 

Elementos-traço, como o Zn é um nutriente com 

apresenta capacidade antioxidante considerado essencial da 

dieta, por ser estável como um cátion divalente (Zn2+) e não 

pode receber elétrons, é redox inerte, além de participar em 

numerosos sistemas biológicos, atua como um agente 

antiestresse oxidativo por inibição da oxidação de 

macromoléculas e como mediador inflamatório da saúde 

humana. De fato, o Zn pode se ligar ao doador de enxofre 

(tiolato) da cisteína para formar o tiolato de zinco, o Zn também 

atua como estabilizador de membranas, inibindo a enzima 
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nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase (NADPH-

Oxidase) induzindo a síntese de metallothioneina, conferindo 

proteção contra os danos oxidativos induzidos por uma 

diversidade de condições oxidativas.  

A deficiência de Zn na mitocôndria pode estar 

associada ao estresse oxidativo, incluindo a iniciação da 

fosforilação, o aumento da expressão de C/EBP, que são 

fatores de transcrição que participam dos processos de 

regulação promovendo a expressão de certos genes através da 

interação com seus promotores e proliferação celular, liberação 

de citocromo c, e a inserção de Bax, uma proteína da família 

Bcl-2 que ativa a morte celular, com posterior ativação da 

caspase-3 e apoptose (SUN et al., 2016).  

A concentração de Zn no plasma é o índice que mais tem 

sido utilizado para avaliar o estado nutricional relativo a esse 

mineral e responde, rapidamente, a qualquer variação. 

Entretanto, esse índice é influenciado, tanto pelo estado 

fisiológico quanto pelo patológico (NISHIYAMA et al., 1994).  

Contudo, a hipótese do presente estudo é que as 

propriedades antioxidantes do Zn podem reduzir os 

desequilíbrios celulares ocasionados pelo aumento de EROs 

provenientes de fatores ambientais como o desequilíbrio na 

alimentação ocasionando o estresse oxidativo.  

O uso da suplementação de Zn pode trazer efeitos 

positivos no quadro clínico dos indivíduos com SD melhorando 

os desequilíbrios bioquímicos ocasionados pela síndrome, 

sendo um fator de impacto relevante na melhora da expectativa 

média de vida desses indivíduos.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O referido estudo se caracterizou por ser um estudo 

preliminar do tipo intervencional, uma vez que os indivíduos 

passarão por um ensaio clínico e foram acompanhados ao 

longo do estudo; randomizado, em que os participantes foram 

escolhidos de forma aleatória; duplo cego, em que o 

pesquisador, bem como o participante desconheciam o tipo de 

tratamento. No que diz respeito à dimensão temporal, 

caracterizou-se como sendo do tipo longitudinal.  

A pesquisa foi desenvolvida com crianças com SD, pois 

nessa fase da segunda infância as crianças já não estavam em 

aleitamento materno. As crianças foram atendidas no 

ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre 

Lopes/UFRN da cidade do Natal/RN (considerado um dos 

centros de referência do estado em ao indivíduo com SD) e 

acompanhadas entre novembro de 2017 e dezembro de 2020. 

Foi utilizada uma amostragem não-probabilística, a qual 

foi referente ao total de participantes que aceitaram participar 

da pesquisa, bem como seus responsáveis legais. Para o 

estudo foram incluídos os indivíduos que apresentaram 

diagnóstico clínico de SD, independentemente do tipo da 

Síndrome; crianças com idades entre 2 e 9 anos; e as que 

estivessem presentes na instituição no período da avaliação e 

coleta de dados. Não foram incluídos os participantes que 

fazem uso de algum tipo de suplementação antioxidante ou 

terapia farmacológica (como uso vitaminas e minerais), 

pacientes com diagnóstico de diabetes melitos, nefropatia, 

cardiopatia congênita, com alguma doença crônica, pacientes 

acamados e com algum tipo de doença grave que impossibilite 



POTENCIAL ANTIOXIDANTE DO ZINCO EM INDIVÍDUOS COM 
SÍNDROME DE DOWN: UM ESTUDO PRELIMINAR, DUPLO-CEGO E 

RANDOMIZADO 

415 
 

a execução do estudo, tanto para os grupos casos como para o 

grupo controle, tornando assim o critério de seleção o mais 

homogêneo possível. 

Em seguida os responsáveis foram submetidos a uma 

entrevista por meio de um questionário específico do estudo, 

adaptado por Buzatto e Beresin (2008). Os participantes foram 

avaliados no início e ao final da pesquisa com variáveis 

referentes a dados sociodemográficos como “idade, sexo, 

escolaridade, informações sobre o cuidador e grau de 

conhecimento sobre a SD e renda familiar”. Condições de 

saúde, como “há quanto tempo foi amamentado, tipo da SD, 

funções gastrintestinais e prática de atividade física”. Para 

avaliação dos hábitos alimentares investigamos a presença de 

“compulsão alimentar, preferências, aversões, alergias, 

restrição alimentar” e foi aplicado o recordatório 24 horas 

(R24h), em que avaliamos a “quantidade” de refeições ao dia” 

e a “quantidade dos alimentos ao dia” na forma de medidas 

caseiras. 

As entrevistas foram realizadas individualmente com os 

pais e/ou responsáveis legais pelo próprio pesquisador e sem 

nenhum conhecimento prévio a respeito dos participantes 

envolvidos, com vistas a evitar possibilidade de influência na 

obtenção dos dados. Optou-se por realizar a entrevista para 

que não ocorressem problemas referentes à interpretação dos 

questionamentos. Caso surgissem dúvidas por parte dos pais 

e/ou cuidadores, foi dada uma explicação geral, sem a menção 

de exemplos. 

Para seleção dos participantes foram criados dois 

grupos. Os grupos eram compostos por crianças com SD de 

ambos os sexos, de modo que os participantes apresentassem 
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características semelhantes como faixa etária, sexo, 

maturidade sexual e condições socioeconômicas. Em um grupo 

os participantes que foram suplementados com Zn na forma de 

sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO4·7H2O) na dosagem de 

11 mg/dia e um grupo controle que recebeu talco de grau 

farmacêutico como placebo. 

Os indivíduos permaneceram no estudo por 

aproximadamente 90 dias de tratamento. Amostras de sangue 

foram coletadas para determinação de parâmetros 

hematológicos e bioquímicos como: glicemia de jejum (GJ), 

colesterol total (CLT), LDL-colesterol (LDL-c), HDL-colesterol 

(HDL-c), triglicerídeos (TG); ácido úrico (AU); ureia (UR), 

creatinina (CT). Estes exames foram realizados no Laboratório 

de Análises clínicas do HUOL/UFRN.  

Os pacientes foram acompanhados, inicialmente por um 

pediatra, junto com um nutricionista, a cada 30 dias, para 

avaliação de possíveis efeitos colaterais do tratamento e 

entrega de nova dose. Ao final dos 90 dias de tratamento foi 

realizada uma nova coleta de sangue para determinação de 

parâmetros hematológicos e bioquímicos.  

 As coletas de sangue foram realizadas antes de iniciar a 

suplementação e aproximadamente 90 dias após o término. Em 

cada ocasião foram coletados 20 mL. As que 

não foram analisadas no mesmo dia da 

coleta foram armazenadas em freezer, à temperatura de 80ºC, 

para posterior análise.  

Além dos parâmetros bioquímicos foram analisados a 

avaliação da peroxidação lipídica (concentrações de TBA) 

realizada pelo método de Bird e Draper (1984). O conteúdo de 

GSH utilizando-se a metodologia proposta pelo Beutler, Durom, 
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Kelly (1963). A determinação da atividade da enzima SOD pela 

oxidação do radical superóxido de acordo com Woolliams 

(1983), empregando-se o Kit’s comercial Ransod ® (RANDOX 

laboratory, Country Antrim, UK) e a atividade da enzima GPx 

nos eritrócitos determinada empregando-se o ensaio comercial 

Ransel® (RANDOX Laboratory,Country Antrim, UK), que se 

baseia na técnica de Paglia, Valentine (1967).  

O Zn sérico foi determinado pelo método de Gibson et 

al. (2008) por espectrofotometria de absorção atômica com 

forno de chama (SpectrAA-200, Varian, Victoria, Australia).   

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UFRN em Natal/RN antes da sua execução. Número 

do parecer de aprovação 3.825.038. Os indivíduos, bem como 

os seus cuidadores ou tutores, além dos responsáveis pelas 

Instituições receberam instruções a respeito da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) elaborado e enviado ao CEP, conforme determina o 

Conselho Nacional de Saúde através da resolução 466/2012. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de pacientes cadastrados na Instituição (435) 

foram contabilizados um total de 216 crianças entre a faixa 

etária de 2 a 9 anos. Destas, 49 foram consideradas elegíveis 

para o estudo, dos quais mais da metade (36) aceitaram e 

participar e receberam suplementação, destas, 16 delas 

desistiram ou foram excluídos do estudo, 12 concluíram a 

período de suplementação da pesquisa, destes, 6 fizeram parte 

do grupo controle e 6 fizeram parte do grupo suplementado com 
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zinco. O restante ainda está em fase de conclusão e os demais 

não se enquadravam nos critérios de inclusão da pesquisa. 

A população estudada era composta em sua maioria, por 

uma maior parcela de crianças do sexo masculino, com idade 

média de 7 anos (DP = 1,4 anos), que residem com os seus 

pais biológicos e que estão cursando o ensino fundamental 

completo ou incompleto. Seus cuidadores e/ou responsáveis 

legais, na grande maioria ainda não apresentam um bom 

conhecimento ou pouco sabem sobre a SD (75%). Quando 

questionados sobre as condições socioeconômicas 

observamos que as famílias têm renda média salarial entre 1 e 

2 salários mínimos (35%). 

De acordo com o levantamento realizado, os 

participantes foram, em sua maioria, amamentados por um 

período maior que os 6 primeiros meses de vida (60%). 

Características como o horário certo para realizar as refeições, 

alterações alimentares, tipo, qualidade e oferta de alimentos 

como fonte de nutrientes essenciais dizem muito sobre os 

hábitos alimentares no dia a dia dos indivíduos. 

Em relação à concentração de Zn sérico, a avaliação 

inicial mostrou que a maioria das crianças avaliadas (70%) 

apresentou uma concentração média abaixo (0,34µg/dL) dos 

valores de referência recomendado para a faixa etária. Os 

parâmetros referentes a suplementação de zinco sobre os 

parâmetros antioxidantes e peroxidação lipídica (TBARs) nos 

pacientes com SD estão descritos na Tabela 1.  
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Tabela 1. Efeito da suplementação de zinco (11 mg/dia) em 
pacientes com Síndrome de Down sobre os parâmetros 
antioxidantes e peroxidação lipídica (TBARs). As comparações 
entre os grupos foram expressas antes da suplementação (t0), 
após 90 dias da suplementação e com Zn suplementado (90 
dias). Os valores foram expressos em média ± DP e análise de 
variância com teste t pareado. Análise de correlação linear de 
Pearson entre o tempo inicial e após 90 dias. Natal/RN, 2021 

Parâmetros de 
estresse oxidativo 

Controle 
(t0) 

Zn 
(90 dias) 

R1 (valor de 
p) 

TBARS (μmol/dL) 3.10 ± 2.00 1.17 ± 0.80 
0.961 

(0.009)** 

GSH (μmol/dL) 1.50 ± 0.25 2.01 ± 032 
0.096 

(0.856) 

GPx (IU/mg protein) 1557.39 ± 488.27 
1562.63 ± 

114.42 
0.887 

(0.045)* 

SOD (IU/mg 
protein) 

47.04 ± 3.86 49.17 ± 3.73 
0.960 

(0.040)* 

Zinco Sérico 
(μg/mL) 

0.64 ± 0.17 0.45 ± 0.08 
- 0.687 
(0.517) 

Fonte: Autoria própria, 2021 

* p < 0.05, ** p < 0.00, valores são significativos em 
comparação com o grupo controle do mesmo experimento. 
R1 (valor de p) = Correlação dos parâmetros bioquímicos e 
hematológicos entre t0 e após 90 dias de suplementação. 
Legenda:  
TBARS = Éspécies reativas ao ácido tiobarbitúrico, 
GSH = Glutationa redutase, 
SOD = Superóxido dismutase, 
GPX = Glutationa peroxidase. 
 

Os resultados mostraram que a suplementação de Zinco 

por aproximadamente 90 dias reduziu o parâmetro de 

peroxidação lipídica quando comparada ao grupo controle, 

mostrando uma forte correlação estatisticamente significativa 
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entre os parâmetros, assim como a atividade das enzimas 

antioxidantes (GPx e SOD) quando correlacionadas ao grupo 

controle. Já o zinco sérico apresentou redução em sua 

concentração, mesmo que os pacientes tenham sido 

suplementados, o que pode ser um viés de avaliação quando 

associado aos outros parâmetros associados, como o consumo 

alimentar e parâmetros bioquímicos. 

Dentre outros fatores fortemente associados à avaliação 

das condições de saúde, os parâmetros bioquímicos foram 

investigados (Tabela 2) de acordo com o padrão de 

normalidade para crianças de acordo a faixa etária 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017).  

 
Grande parte das crianças avaliadas apresentaram 

valores bioquímicos dentro do recomendado, contudo o 

lipidograma, mas especificamente, o “colesterol total”, o “LDL” 

e os “triglicerídeos”, apresentaram valores acima do 

recomendado, diferente do HDL, tanto no início como ao final 

do tratamento, esses valores refletem diretamente no estado 

nutricional dos indivíduos. 

A associação da suplementação de zinco sobre os parâmetros 
hematológicos e bioquímicos nos pacientes com SD mostraram 
que a suplementação apresentou uma correlação positiva entre 
o parâmetro de hematológico da hemoglobina e parâmetros 
bioquímicos como HDL, LDL, triglicerídeos, ácido úrico e 
creatinina e uma forte correlação positiva com o colesterol total, 
todos após 90 dias de suplementação quando comparados ao 
estado inicial dos pacientes. 
Tabela 2. Efeito da suplementação de zinco (11 mg / dia) nos 
parâmetros hematológicos e bioquímicos de crianças com 
Síndrome de Down. As comparações entre os grupos foram 
expressas antes da suplementação (t0), após 90 dias da 
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suplementação e com Zn suplementado (90 dias). Os valores 
foram expressos em média ± DP e análise de variância com 
teste t pareado. Análise de correlação linear de Pearson entre 
o tempo inicial e após 90 dias. Natal/RN, 2021 

Parâmetros 
hematológicos e 

bioquímicos 

Controle 
(t0) 

Zn  
(90 dias) 

R1  
(valor de p) 

Hemoglobina 
(g/dL) 

14.41 ± 
1.24 14.05 ± 0.52 

0.868 
(0.025)* 

Hematócrito (%) 
42.26 ± 

3.14 41.38 ± 2.49 
0.873 

(0.053) 
Glicemia jejum 

(mg/dL) 
89.17 ± 

8.93 93.33 ± 9.47 
0.635 

(0.176) 

ColesterolT 
(mg/dL) 

164.33 ± 
36.69 

174.67 ± 
48.53 

0.922 
(0.009)** 

HDL (mg/dL) 
43.00 ± 
12.18 

45.40 ± 
15.15 

0.928 
(0.023)* 

LDL (mg/dL) 
104.60 ± 

37.34 
111.60 ± 

45.17 
0.938 

(0.019)* 

Triglicerideos 
(mg/dL) 

81.83 ± 
46.42 

90.33 ± 
42.70 

0.869 
(0.025)* 

Ácido úrico 
(mg/dL) 3.70 ± 0.61 3,53 ± 0.73 

0.890 
(0.017)* 

Uréia (mg/dL) 
25.50 ± 

7.26 25.00 ± 1.41 
0.682 

(0.136) 

Creatinina 
(mg/dL) 0.50 ± 0.09 0.55 ± 0.12 

0.913 
(0.011)* 

Fonte: Autoria própria, 2021 

* p < 0.05, ** p < 0.00, valores são significativos em comparação 

com o grupo controle do mesmo experimento. 

R1 (valor de p) = Correlação dos parâmetros bioquímicos e 

hematológicos entre t0 e após 90 dias de suplementação. 
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A influência da suplementação de zinco sobre a 

frequência de consumo alimentar de macronutrientes dos 

pacientes com SD foram associados e mostrados na Tabela 3.  

 
Tabela 3. Efeitos da suplementação de Zinco (11 mg / dia) na 

frequência de consumo alimentar de macronutrientes em 

crianças com Síndrome de Down. Comparação antes da 

suplementação (t0), e após 30 e 60 dias da suplementação. Os 

valores foram expressos como média ± DP e análise de 

variância com teste t pareado. Análise de correlação linear de 

Pearson entre o tempo inicial e após 90 dias. Natal/RN, 2021. 

Macr

os 

Contr

ol 

(t0)  

Zn  

(t1 = 

30 

dias)  

Zn  

(t2 = 

60 

dias)  

R1  

(valor 

de p) 

R2  

(valor 

de p) 

R3  

(valor 

de p) 

Lip 

Tot 

(g) 

48.76 

± 

7.37 

48.94 

± 

7.90 

35.07 

± 

6.36 

0.672 

(0.144) 

0.287 

(0.582) 

0.541 

(0.267) 

Sat 

(g) 

17.39 

± 

3.98 

16.09 

± 

3.83 

10.36 

± 

3.13 

0.835 

(0.039)

* 

0.391 

(0.443) 

0.587 

(0.220) 

Mono 

(g) 

13.88 

± 

2.82 

12.35 

± 

3.06 

7.98 

± 

2.30 

0.878 

(0.021)

* 

0.570 

(0.237) 

0.642 

(0.169) 

Poli 

(g) 

8.02 

± 

2.13 

6.57 

± 

1.56 

4.18 

± 

0.99 

0.059 

(0.912) 

0.878 

(0.021)

* 

0.117 

(0.826) 
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Coles

t (mg) 

202.5

4 ± 

53.15 

141.4

4 ± 

52.30 

157.6

9 ± 

46.84 

0.872 

(0.024)

* 

0.796 

(0.058) 

0.961 

(0.002)

** 

Fibra 

(g) 

23.05 

± 

4.19 

16.26 

± 

2.52 

18.07 

± 

2.79 

0.669 

(0.146) 

0.736 

(0.096) 

0.819 

(0.046)

* 

Fonte: Autoria própria, 2021 

* p < 0.05, ** p < 0.00, valores são significativos em comparação 

com o grupo controle do mesmo experimento. 

R1 (valor de p) = Correlação de macronutrientes entre t0 e após 

30 dias de suplementação,  

R2 (valor de p) = Correlação de macronutrientes entre t0 e após 

60 dias de suplementação,  

R3 (valor de p) = Correlação de macronutrientes entre 30 e 60 

dias de suplementação. 

 

A suplementação de zinco sobre a frequência de 

consumo alimentar de macronutrientes dos pacientes com SD 

mostraram que houve uma correlação positiva entre t0 e após 

30 dias de suplementação quando associados com os lipídeos 

saturados, monoinsaturados e colesterol, entre t0 e após 60 

dias de suplementação quando associados com os lipídeos 

polinsaturados e entre 30 e 60 dias de suplementação quando 

associados ao consumo de fibras comparados ao estado inicial 

dos pacientes. Os resultados mostraram ainda que houve uma 

forte correlação com o colesterol quando comparados a 

suplementação entre 30 e após 60 dias. Dados relevantes que 

mostram efeito protetor com o consumo adequado de Zn em 

relação perfil lipídico dos pacientes, mesmo sem fazerem 

alterações na dieta durante o período em que foram avaliados. 
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Assim como os macronutrientes avaliou-se a influência 

da suplementação de zinco sobre a frequência de consumo 

alimentar de micronutrientes dos pacientes com SD, como 

mostra a Tabela 4 a seguir.  

 

Tabela 4. Efeitos da suplementação de Zinco (11 mg / dia) na 

frequência alimentar de micronutrientes em crianças com 

Síndrome de Down. Comparação antes da suplementação (t0), 

e após 30 e 60 dias da suplementação. Os valores são 

apresentados como Média ± DP. Os valores foram expressos 

em média ± DP e análise de variância com teste t pareado. 

Análise de correlação linear de Pearson entre o 

tempo inicial e após 90 dias. Natal/RN, 2021 

Micros 
Controle 

(t0)  

Zn   
(t1 = 30 

dias)  

Zn   
(t2 = 60 

dias)  

R1  
(valor de 

p) 

R2  
(valor de 

p) 

R3  
(valor de 

p) 

Cobre 
(g) 

0.73 ± 
1.46 

0.66 ± 
0.11 

0.60 ± 
0.11 

0.778 
(0.014)* 

0.772 
(0.015)* 

0.927 
(0.000)** 

Ferro 
(g) 

8.25 ± 
1.20 

9.72 ± 
2.15 

6.43 ± 
1.26  

0.675 
(0.046)* 

0.652 
(0.057) 

0.597 
(0.090) 

Selênio 
(mg) 

38.90 ± 
10.97 

42.66 ± 
15.80 

28.22 ± 
11.97 

0.176 
(0.651) 

0.662 
(0.052) 

0.121 
(0.756) 

Zinco 
(mg) 

9.03 ± 
1.94 

9.19 ± 
2.15 

7.50 ± 
1.84 

0.795 
(0.010)* 

0.866 
(0.003)** 

0.904 
(0.001)** 

Vit A (g) 
893.06 ± 
620.24 

1973.2 ± 
1675.97 

124.26 ± 
28.42 

0.996 
(0.000)** 

- 0.456 
(0.217) 

- 0.431 
(0.247) 

Vit C (g) 
126.23 ± 

32.94 
139.64 ± 

38.43 
472.88 ± 
371.95 

0.953 
(0.000)** 

0.288 
(0.452) 

0.319 
(0.403) 

Vit E (g) 
2.24 ± 
0.96 

3.02 ± 
0.97 

3.23 ± 
1.81 

- 0.124 
(0.750) 

- 0.136 
(0.728) 

0.313 
(0.411) 

Fonte: Autoria própria, 2021 

* p < 0.05, ** p < 0.00, valores são significativos em comparação 

com o grupo controle do mesmo experimento. 
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R1 (valor de p) = Correlação de micronutrientes entre t0 e após 

30 dias de suplementação,  

R2 (valor de p) = Correlação de micronutrientes entre t0 e após 

60 dias de suplementação,  

R3 (valor de p) = Correlação de micronutrientes entre 30 e 60 

dias de suplementação. 

 

A suplementação de zinco sobre a frequência de 

consumo alimentar de micronutrientes dos pacientes com SD 

mostraram que houve uma correlação positiva entre t0 e após 

30 dias de suplementação quando associados com o consumo 

de cobre, ferro e zinco, nutrientes envolvidos com o 

metabolismo e absorção de zinco alimentar, bem como uma 

forte correlação com o consumo de vitaminas A e C; entre t0 e 

após 60 dias de suplementação quando associados ao 

consumo de cobre e uma forte correlação com o zinco; já a 

associação entre os tempos 30 e 60 dias de suplementação 

houve uma forte correlação positiva entre o consumo de cobre 

e zinco. Os demais micronutrientes não apresentaram 

correlação.  

Os dados também trazem uma importante relação com o 

perfil nutricional dos pacientes, visto que o zinco está 

fortemente envolvido em vários processos metabólicos que 

podem comprometer o estado nutricional dos indivíduos 

avaliados, pelo fato de que a dieta é a fonte principal para 

adesão quantidades necessárias dentro das recomendados, 

ressaltando ainda o fato de que nem sempre a quantidade 

ingerida ou relatado no consumo diário está ligada a quantidade 

ingerida nos alimentos, pois após a digestão, vários fatores 
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podem contribuir ou interferir durante o processo de absorção 

dos nutrientes envolvidos. 

A oferta inadequada de alimentos em quantidade e 

qualidade associada à oferta insuficiente de nutrientes 

essenciais para o organismo, podem causar uma instabilidade 

no sistema imunológico, como a baixa resistência na barreira 

imunológica, desencadeado pelo aumento das EROs com 

aumento do estresse oxidativo celular (Tramutola et al., 2017), 

predispondo vários de tipos de doenças. Estudos mostram que 

crianças que nascem com SD apresentam, dentre as várias 

alterações fisiológicas e declínio cognitivo, um aumento do 

estresse oxidativo (BUTTERFIELD et al., 2014), bem como, 

envelhecimento precoce. 

A presença de um estado de estresse oxidativo é 

causado pelo desequilíbrio no estado redox celular, devido a 

superprodução de espécies radicais e/ou diminuição da 

resposta antioxidante (TRAMUTOLA et al., 2017), isso pode 

explicar a redução das defesas antioxidantes nos pacientes 

com SD. Um aumento de GSH e produção elevada de peróxido 

observado em culturas de fibroblastos humanos de fetos com 

SD ocasionam a redução da capacidade antioxidante endógena 

(GIMENO et al., 2014). 

Elementos-traço como o Zn age como um forte agente 

redutor de produtos oxidados, promovendo o aumento da 

enzima glutationa (GSH), agindo como redutor de proteínas que 

atuam causando oxidação, como o ácido nítrico 

sintase indutível (iNos) e a NADPH oxidase (BAO et al., 2014), 

além de atuar como síntese de MT, rica em cisteína que atua 

eliminando OH e ainda atua como cofator enzimático da SOD, 

catalisando a dismutação de O2•- para H2O2, por possuir ação 
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nas enzimas antioxidantes como catalase e GPx. (MATES et 

al., 1999). Contudo, a concentração de Zn a nível celular reduz 

quantidades aumentadas de ERO e o da RNS, e que apesar da 

MT ter um papel fundamental no metabolismo do Zn por estar 

envolvida na redução do OH e no sequestro das ERO’s (RUZ; 

CARRASCO, 2013; CHASAPIS; LOUTSIDOU, 2012).   

De acordo com Cenini e colaboradores (2012) o aumento 

da vulnerabilidade observado em pacientes com SD ao 

estresse oxidativo no plasma, eritrócitos, cérebro, coração e 

tecido pulmonar, mucosa gástrica e timo é bastante relatada 

pela literatura, relacionado aos mecanismos fisiopatológicos 

secundários de muitas doenças crônicas, incluindo doenças 

cardiovasculares e doenças, aterosclerose, diabetes mellitus, 

cancro, desordens neurodegenerativas tais como a DA, doença 

de Parkinson e outras condições comuns observadas nos 

pacientes com SD. Autores como Ferreira e Abreu (2007); e 

Russo e Bracarense (2016) ressaltam a importância da 

suplementação nutricional com uma alternativa de grande 

relevância para a diminuição do surgimento de possíveis falhas 

na defesa antioxidante, contemplando importantes papéis 

metabólicos permitindo uma maior precisão no monitoramento 

do estresse oxidativo, sendo uma alternativa de prevenção em 

quadros de deficiência dos nutrientes suplementados.  

Apesar de grande parte das crianças avaliadas terem 

apresentado valores dentro do recomendado, os critérios 

necessários para um diagnóstico nutricional completo e preciso 

baseiam-se na avaliação bioquímica, realizada com prescrição 

de exames mais específicos para detectar possíveis 

deficiências nutricionais de acordo com cada faixa etária, assim 

como a investigação dos hábitos alimentares. 
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Os resultados encontrados no presente estudo 

referentes à concentração média de Zn sérico das crianças 

avaliadas destacam uma maior prevalência para a deficiência 

de Zn, normalmente refletido no consumo inadequado ou acima 

dos limites toleráveis de ingestão, para ambas as situações, 

isso refletirá em prejuízo no estado nutricional, principalmente 

pela preferência por alimentos calóricos e ricos em açúcar e 

gordura entre a maioria dos participantes, apesar dos mesmos 

estarem na grande maioria com estado nutricional adequado. 

Diferentemente dos resultados encontrados no estudo de 

Rocha et al. (2015) em que a maioria dos entrevistados 

apresentou consumo adequado de Zn, contudo ele ressalta a 

maior prevalência é da inadequação de consumo de Zn, 

corroborando com a hipótese de Marques e Marreiro (2006) por 

ressaltar que a deficiência de Zn poderia agravar os distúrbios 

presentes na SD, como aqueles relacionados à função 

tireoidiana, porque  do Zn atua como cofator da deiodinase tipo 

II, uma das enzimas que regulam a conversão periférica de 

tiroxina (T4) a triiodotironina (T3), o que contribuiria para o 

hipotiroidismo subclínico, muito comum na SD ou o consumo 

acima do UL. 

Cabem serem ressaltadas algumas limitações do 

presente estudo, cujas conclusões ainda não podem ser 

generalizadas para outras localidades que não a investigada; 

incluindo a amostra reduzida, porém satisfatória para seu 

objetivo; o fato de não ter sido concluído o consumo habitual do 

total de participantes do estudo, sendo necessárias a 

compilação e análise de dados futuros para uma investigação 

mais detalhada. 
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CONCLUSÕES 

 

O estado nutricional das crianças com SD é uma 

condição de saúde que deve ser acompanhada desde o 

nascimento, visto as diversas alterações metabólicas a qual 

estão acometidas pela trissomia do cromossomo 21. O estímulo 

precoce a uma alimentação saudável associada ao uso da 

suplementação de compostos antioxidantes como o Zn pode 

prevenir as várias alterações com o aumento do estresse 

oxidativo na SD.  

O presente estudo mostrou que o Zn apresenta potente 

atividade antioxidante, além de reduzir a peroxidação lipídica e 

de garantir o aumento ou a preservação das atividades das 

enzimas antioxidantes analisadas. Sendo assim, faz-se 

necessário a conclusão do estudo com para explicitar o 

potencial efeito de oligoelementos como o mineral zinco em 

pessoas com SD. 
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RESUMO: A obesidade influencia diretamente na composição 
corporal atribuindo fatores como inadequação dietética, na qual 
prejudica a distribuição de massa gorda e massa magra, 
influenciando no pós-operatório do procedimento da cirurgia 
bariátrica, considerado atualmente, parte do tratamento para a 
obesidade. Algumas das características da sarcopenia são 
observadas no pós-operatório da cirurgia bariátrica e 
metabólica, dentre estas à redução de gordura corporal, 
associada a redução de massa muscular e da funcionalidade a 
médio e longo prazo. A obesidade sarcopênica ao longo dos 
anos vem sendo estudada, sendo um dos interesses dos 
pesquisadores, a causa ou circunstância que torna um indivíduo 
acima do peso apresentar uma redução da Massa Muscular 
Esquelética. Considerando quais fatores podem alterar a 
composição corporal no pós-cirúrgico, pode-se avaliar os 
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efeitos e a partir disso minimizar essa perda. A revisão foi 
levantada por meios eletrônicos de banco de dados, como: 
PUBMED, SCIELO e Google acadêmico. Os seguintes termos 
de pesquisa (palavras-chave) foram utilizados em diferentes 
combinações para a revisão: 1) SARCOPENIA 2) 
COMPOSIÇÃO CORPORAL 3) BARIÁTRICOS 4) CIRURGIA 
BARIÁTRICA. Como resultado do levantamento bibliográfico, 
foram utilizados 7 estudos para suprir o objetivo. Como 
conclusão foi possível constatar que a obesidade sarcopênica 
constitui quadro de interpretação complexa, necessitando de 
atenção de profissionais da saúde no entendimento dos 
mecanismos envolvidos bem como nas condutas a serem 
realizadas.  
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Sarcopenia. Composição 
corporal. Bariátricos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O obeso deverá ser primeiro identificado para poder ser 

levado ao tratamento. A melhor opção para o reconhecimento 

do indivíduo com excesso de peso é a combinação entre a 

massa corporal, que pode ser avaliada a partir do Índice de 

Massa Corporal (IMC), e a distribuição de gordura no corpo, 

sendo a última mais eficiente em questões de saúde. Nos 

últimos anos tem-se percebido que obesos apresentam não só 

aumento de massa adiposa como também, diversas vezes uma 

associação com uma redução importante na massa muscular 

esquelética (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE, 

2009). A obesidade é uma condição que aumentou bastante 

nos últimos anos e está relacionada a pessoas com IMC acima 

de 30, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é 
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considerada um dos mais graves problemas de saúde que 

devemos enfrentar (WHO, 2010).  

A obesidade coincide com um aumento de peso, mas 

nem todo aumento de peso está relacionado à obesidade, a 

exemplo de muitos atletas, que são “pesados” devido à massa 

muscular e não adiposa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Devido a essa condição que acarreta vários fatores, como 

genéticos e ambientais, é comum se revelar um indivíduo obeso 

com baixo percentual de massa magra (FARIAS et al.,2020). 

Os métodos de avaliação da composição corporal 

empregados no segmento pré e pós-operatório imediato e/ou 

tardio devem ser de fácil execução, baixo custo e não envolvam 

procedimentos invasivos. Devido à facilidade de acesso e 

execução, as medidas de circunferências e a espessura de 

pregas cutâneas são comumente utilizadas na avaliação da 

evolução nutricional. Porém, os candidatos possuem limitações 

relacionadas ao excesso de peso, a Dual-Energy X-Ray 

Absorptiometry (DEXA) e a pesagem hidrostática são métodos 

mais precisos na mensuração da porcentagem de gordura 

corporal (MELLO et al.,2005), além da utilização da Impedância 

Bioelétrica (BIA) que é um instrumento muito utilizado na prática 

clínica de avaliação. 

A prática de atividade física e a alimentação balanceada 

auxiliam no processo de melhora na composição corporal, 

porém, essa prática não é comum em indivíduos obesos 

(FARIAS et al.,2020) por isso, a cirurgia bariátrica é um dos 

tratamentos mais eficazes em relação a diminuição de peso em 

pacientes com obesidade e comorbidades associadas, com ela 

podemos obter um resultado em curto prazo e com segurança , 
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para isso existem técnicas bariátricas, critérios de seleção e 

indicações pretendidas nos pacientes a fim de reduzir o 

excesso de peso. No entanto, nenhuma técnica vai lhe dar o 

resultado efetivo por um tempo prolongado se não forem 

aliados no processo hábitos saudáveis, atividade física e 

avaliação frequente com especialistas (Bravo et al., 2015).  

Uma importante complicação dos pacientes que se 

submetem ao procedimento cirúrgico é a deficiência nutricional; 

isso ocorre porque a base para esta redução e manutenção de 

peso é a restrição da ingestão alimentar e/ou má absorção de 

nutrientes, que pode proporcionar várias deficiências 

nutricionais, incluindo anemia, perda de massa óssea e 

desnutrição proteica (SCABIM et al., 2012). 

O objetivo do presente estudo foi investigar a 

possibilidade de se identificar o obeso sarcopênico após o 

procedimento de cirurgia bariátrica e como eles se aplicam 

através de uma revisão de literatura em indivíduos submetidos 

ao procedimento de cirurgia bariátrica. 

  

MÉTODO 

  

Realizou-se uma pesquisa de revisão bibliográfica em 

diversos periódicos científicos nacionais e internacionais que 

continham artigos clínicos de pesquisa e revisão relacionados 

ao tema sarcopenia e implicações de absorção de nutrientes no 

pós procedimento de cirurgia bariátrica de ambos os sexos em 

estudos direcionados nos últimos dez anos. Utilizou-se os 

meios eletrônicos de pesquisa para realização do trabalho 

através das bases de dados: PUBMED, SCIELO e Google 
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Acadêmico. As palavras chaves orientadas em concordância 

com o título foram escritas em diferentes combinações: 1) 

SARCOPENIA 2) COMPOSIÇÃO CORPORAL 3) 

BARIÁTRICOS 4) CIRURGIA BARIÁTRICA. 

Os critérios de inclusão que findaram esta revisão 

bibliográfica foram apresentar algumas informações, como: 

Respaldo científico da metodologia utilizada para avaliação de 

composição corporal, os estudos utilizados serem clínicos. Dos 

78 artigos encontrados com data dos últimos dez anos para 

elaboração da revisão, foram utilizados 4 estudos publicados 

que mais se adequaram com a finalidade dessa pesquisa, todos 

os estudos foram realizados em seres humanos de ambos os 

sexos com idade de 19 a 70 anos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Técnicas utilizadas em cirurgia bariátrica 

  

O Consenso Bariátrico é definido pela Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA. 

CONSENSO BARIÁTRICO, 2008) e indica procedimentos 

cirúrgicos, independente da técnica a ser utilizada, que são 

estabelecidos em relação à massa corpórea dos pacientes 

obesos, que apresentam o índice de massa corporal (IMC) >40 

kg/m² sem a interferência de comorbidades causadas pela 

obesidade, quando possui as comorbidades como disfunções 

metabólicas pode ser realizado o procedimento cirúrgico em 

indivíduos com o IMC entre 35 e 40 kg/m². 
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As técnicas cirúrgicas existem desde a década de 50, 

vem se aprimorando com o passar dos anos e podem ser 

classificadas sendo puramente restritivas, como: gastroplastia 

vertical com bandagem; bandagem gástrica ajustável por vídeo 

ou disabsortiva, como por exemplo: derivação biliopancreática 

de Scopinaro e a Duodenal-switch de Hess e Marceau, ou 

mistas: derivação biliopancreática com gastrectomia horizontal 

com ou sem preservação gástrica distal (Técnica Scopinaro); 

derivação biliopancreática com gastrectomia vertical e 

preservação pilórica (Técnica Duodenal Switch); derivações 

gástricas em Y de Roux, com ou sem anel de contenção (ou 

gastroplastia com derivação gastrojejunal em Y de Roux). Cada 

técnica cirúrgica é escolhida de acordo com as necessidades 

do paciente para garantir a eficiência do tratamento (DE 

MATTOS ZEVE; NOVAIS; DE OLIVEIRA JÚNIOR, 2012).  

O SUS garante ainda, de acordo com a portaria do 

ministério da saúde, nº 390 de 6 de julho de 2005, o 

acompanhamento ambulatorial e multiprofissional após a 

realização da cirurgia, tentando diminuir os riscos e garantir a 

eficácia do tratamento. Nesse sentido, são necessários centros 

de referência reunindo condições técnicas, 59 instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos apropriados, que 

garantam de forma articulada e integrada ao sistema local e 

regional o acompanhamento adequado desses pacientes. 

(BRASIL, 2007) 

As técnicas oferecidas no país são: banda gástrica 

vertical, banda gástrica ajustável, gastroplastia com derivação 

intestinal, e gastrectomia com ou sem desvio duodenal 

(BRASIL, 2007; SBCBM, 2005). 
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A cirurgia bariátrica pode ser caracterizada como um 

método cirúrgico restritivo (uma vez que ocorre a redução da 

capacidade gástrica de alimentos, proporcionando uma 

consequente saciedade precoce), disabsortivo (há uma menor 

quantidade de alimentos digeridos no nível do intestino delgado, 

visto que ocorre uma redução do trânsito intestinal causado 

pelo desvio cirúrgico desse órgão) ou misto (combinação de 

ambos os tipos e considerado padrão ouro pelos elevados 

índices de satisfação e controle de comorbidades associadas à 

obesidade) (ANGRISANI, et al., 2016). 

O bypass gástrico ou a Cirurgia Forbi-Capella é a técnica 

mais empregada nos Estados Unidos e no Brasil, sendo 

considerada como ―padrão ouro pela Sociedade Americana e 

Brasileira de cirurgia bariátrica, pois seus resultados são 

satisfatórios em longo prazo, com baixo risco de reoperação e 

complicações pós-cirúrgicas (BRASIL, 2005; SBCBM, 2009). 

Segundo Brolin (2002), Mun, Blackburn e Matthews (2001), a 

perda de peso resulta em média de 20-40% do peso inicial, 

podendo ser mantida por pelo menos 15 anos. Nos estudos 

relatados por Pajecki et al., (2015) a perda de peso média em 

pacientes com menos de 65 anos foi de 68% e nos acima de 

72% (p=0,56).  

Com base nas técnicas cirúrgicas existentes, pesquisou-

se na literatura, estudos realizados nos últimos 10 anos e como 

resultado, foram incluídos apenas os estudos que 

apresentaram procedimentos cirúrgicos derivados das técnicas 

restritivas, disabsortivas e mistas, onde em todos os estudos 

utilizou-se a técnica de Derivação Gástrica em Y de Roux 
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(DGYR) com anel de contenção gástrica que é um exemplo de 

técnica cirúrgica mista para avaliação dos resultados. 

Segundo Cunha et al. (2010), verificaram perda de 18 a 

28% da gordura corporal durante os primeiros três meses do 

pós-operatório, seguido de uma perda contínua, embora mais 

lenta, de peso corporal. 

O metabolismo vai se adaptando aos poucos após o 

procedimento cirúrgico, mais precisamente após 24 meses de 

cirurgia, fator esse que também pode contribuir para a recidiva 

da obesidade. Outras possíveis causas que poderiam ser 

citadas seriam: a má qualidade da dieta, o não cumprimento 

das recomendações dietéticas, a inatividade física e a falta de 

seguimento e descontinuidade do acompanhamento clínico 

(Freire et al., 2012). As questões comportamentais 

representam, talvez, as maiores ameaças à manutenção da 

bem sucedida perda de peso a longo prazo após a cirurgia 

bariátrica, apontando para a necessidade de identificação de 

um padrão de dieta e programa de exercícios físicos voltados à 

população bariátrica.  

O quadro 1 mostra as técnicas cirúrgicas utilizadas nos 

estudos, assim como o número de amostras, IMC pré operatório 

e técnica de avaliação da composição corporal a partir do 

resultado da pesquisa científica: 
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Quadro 1- Resultado obtido dos estudos em relação a 

quantidade de amostras, técnicas cirúrgicas, índice de massa 

corporal no pré operatório e método de avaliação de 

composição corporal utilizado: 

Referências 

  

AZEVED

O et 

al.,2020 

PAJECKI et 

al.,2015 
SCABIM et 

al.,2012 
CUNHA et 

al.,2010 

n¹ 30 46 241 17 
Técnica 

cirúrgica 
ByPass e 

Sleeve 
ByPass NE² Técnicas 

distintas 
IMC³ NE2 49,6 kg/m²  

DP4 = NE 
47,2 kg/m² 
DP4 = 6,2 

51,2 kg/m² 
DP4 = 7,6 

Avaliação 

de 

composição 

corporal 

BIA5 BIA5 BIA5 BIA5 

1- n: número de amostras 
2- NE: Não especificado no estudo 
3- IMC: Índice de massa corporal 
4- DP: Desvio padrão 
5- BIA: Balança de bioimpedância  

  

Composição corporal do indivíduo obeso candidato a 

cirurgia e recomendação cirúrgica 

  

Entre os estudos encontrados, todos relatam uma 

amostra maior de mulheres obesas direcionadas para cirurgia 

bariátrica chegando até a 80% em Scabim et al. (2012) e 

Azevedo et al. (2020) chegando a 100% em Cunha et al. (2010), 

entretanto, é sabido que o tratamento para obesidade pode ser 

o procedimento cirúrgico, independente do gênero. As mulheres 

apresentam desgaste energético relacionado à Taxa 
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Metabólica Basal por volta de 5% a 10% menor comparado aos 

homens. Isso se deve principalmente devido às típicas 

diferenças existentes na composição corporal entre os gêneros 

e às diferenças do gasto energético dos principais órgãos do 

nosso corpo (FAO/WHO/UNU, 2004). 

O objetivo da cirurgia bariátrica é a perda do excesso de 

peso, de pelo menos 50% em 1 ano. Todos os artigos 

relacionam a perda de peso com a melhora em pacientes com 

síndrome metabólica, como auxílio também na saciedade pela 

atuação de hormônios sacietógenos ajudando no 

emagrecimento. 

No quadro 2 é possível encontrar a classificação, 

segundo o índice de massa corporal (IMC). 

  

Quadro 2. Tabela IMC. 

IMC Classificação Obesidade (grau) 
Abaixo de 18,5 Magreza 0 
Entre 18,5 e 24,9 Normal 0 
Entre 25,0 e 29,9 Sobrepeso 1 
Entre 30,0 e 39,9 Obesidade 2 
Acima de 40,0 Obesidade Grave 3 

Fonte: https://drpauloreis.com.br/curiosidades/qual-e-o-imc-para-a-cirurgia-

bariatrica/ 
 

No Brasil, o Ministério da Saúde normatizou os critérios 

de inclusão indicativos para a realização da cirurgia bariátrica. 

A indicação segundo Harraca (2019), são: 

- IMC ≥ 40 ou mais de 45kg acima do peso. 

- IMC ≥ 35 e pelo menos uma ou mais comorbidades 

relacionadas à obesidade, como diabetes tipo II (DM2), 

https://drpauloreis.com.br/curiosidades/qual-e-o-imc-para-a-cirurgia-bariatrica/
https://drpauloreis.com.br/curiosidades/qual-e-o-imc-para-a-cirurgia-bariatrica/
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hipertensão, apneia sono e outros distúrbios 

respiratórios, doenças do fígado gordura não alcoólica, 

osteoartrite, anormalidades lipídicas, distúrbios 

gastrointestinais ou doenças cardíacas. 

- Incapacidade de alcançar uma perda de peso saudável 

sustentada por um período de tempo com esforços de 

perda anteriores peso. O indivíduo obeso foi submetido 

a avaliação de composição corporal por bioimpedância, 

técnica rápida, simples e não invasiva. 

No quadro 3 encontram-se os Critérios de inclusão 

indicativos para realização da cirurgia bariátrica. 

Quadro 3 – Critérios de inclusão indicativos para realização da 
cirurgia bariátrica 

  

IMC 

Comorbidades ¹ Tratamento para 

obesidade ² 

≥ 50 kg/m2 - - 
≥ 40 kg/m²  presentes sem sucesso  
> 35 kg/m² presentes ou 

ausentes  
sem sucesso 

Fonte: Dangin M, Boirie Y, Guillet C, Beaufrère B.,2002. 
Legenda: 
1- Comorbidades relacionadas com a obesidade, tais como o alto risco 
cardiovascular, diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial sistêmica de difícil 
controle, apneia obstrutiva do sono, doenças articulares degenerativas.  
2- Tratamentos para obesidade se relaciona a protocolos clínicos da 
Atenção Básica e/ou Atenção Ambulatorial Especializada por no mínimo 2 
anos, incluindo orientações para mudanças de hábitos alimentares, 
seguimento de planos alimentares adequados, atenção psicológica, 
prescrição de atividade física e farmacoterapia, quando necessário. 
  

Os dados mais significativos sobre as mudanças na 

referida composição corporal têm sido em relação ao grau de 
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hidratação (kg de água), massa muscular e quilos de ossos 

perdidos. Cunha et al., (2010) relatou que ao final do 12º mês 

do pós-operatório, a MCG diminuiu de 48,8% para 36,7% 

(p<0,0001) e a água corporal total diminuiu 6,8kg (p<0,0001), 

atribuídos à menor quantidade de água corporal no pós-

operatório e não às modificações da composição de massa 

magra e gorda. O Kg de água cai consideravelmente à medida 

que ocorre a perda de peso, isso ocorre porque a obesidade se 

apresenta como um estado inflamatório em que o cortisol e a 

aldosterona são aumentados, produzindo a retenção de 

líquidos. Portanto, quanto menos pesado, menor a retenção. 

A perda de massa muscular e óssea ao longo da vida é 

condicionada por uma diminuição na atividade física. Com a 

cirurgia bariátrica, o paciente com obesidade mórbida, apesar 

de ter hábitos habitualmente sedentários, se obriga a se 

movimentar devido à rotina diária, um peso que na maioria dos 

casos ultrapassa mais de 40 kg do seu peso ideal. Ao longo dos 

anos, seu corpo se adaptou com essa grande massa de peso e 

através da sobrecarga de peso entrou no processo de 

hipertrofia muscular, principalmente em extremidades 

inferiores. 

Após a cirurgia bariátrica, ocorre uma perda 

consideravelmente rápida de peso, mas o paciente não 

aumenta significativamente sua atividade física, então a 

hipertrofia muscular anterior não é mais necessária e ocorre a 

atrofia muscular parcialmente, o que leva à perda de massa 

muscular que temos observada neste estudo (sarcopenia) 

(SCABIM et al., 2012). Assim, mesmo a obesidade sarcopênica 

sendo mais comum em indivíduos idosos (PAJECKI et al., 
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2015) indivíduos adultos e obesos poderão estar em risco ao 

desenvolver perda de massa magra antes ou após essa 

cirurgia, assim como explica Pajecki et al. (2015) em um estudo 

publicado com uma amostra de 46 idosos acima de 60 anos a 

perda acentuada de massa muscular após a operação podendo 

levar à piora da funcionalidade. 

A todos os artigos encontrados relacionaram a 

bioimpedância como base para mensuração da gordura 

corporal (PAJECKI et al., 2015, AZEVEDO et al., 2020, SCABIM 

et al., 2012, CUNHA et al., 2010), porém, sabemos que a 

avaliação da composição corporal envolve a utilização de 

equipamentos específicos, e métodos classificados como 

indiretos ou duplamente indiretos, tais como: a ressonância 

magnética, absortometria radiológica de dupla energia, 

ultrassonografia, pesagem hidrostática, antropométrica e a 

bioimpedância, sendo necessária a escolha do equipamento 

devido ao seu custo-benefício (LOHMAN et al., 2000). À vista 

disso, outras medidas complementares tornam-se necessárias 

para uma avaliação igualmente fidedigna dos riscos associados 

ao excesso de gordura corporal. Não há trabalhos que abordam 

os parâmetros de composição não usual, como o índice de 

massa magra, o índice de massa gorda e a relação gordura-

massa magra em pacientes bariátricos, mas somente em 

população não operada. 

  

Sarcopenia na obesidade 

 

A sarcopenia é caracterizada por um distúrbio músculo 

esquelético progressivo e generalizado. Ainda não existe um 
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consenso sobre a definição de sarcopenia tendo em vista 

divergências que surgiram entre os índices padrões de índice 

de massa muscular (IMM). Em indivíduos obesos o IMM-altura 

poderia subestimar a prevalência de sarcopenia. Enquanto 

IMM-peso e IMC-índice de massa corporal (IMC) que se ajusta 

tanto para altura quanto para massa gorda podem identificar 

mais obesidade sarcopênica que IMM-altura (JOHNSON et 

al.,2017). Os estudos são ainda escassos sobre a obesidade 

sarcopênica, relatando pontos de corte baixos para IMM. 

Para Sarcopenia, podemos diagnosticar três parâmetros 

para descrevê-la: baixa quantidade de massa muscular, 

reduzida força muscular ou reduzido desempenho físico. Já a 

obesidade sarcopênica, por sua vez, é uma condição em que a 

composição corporal é caracterizada por uma reduzida massa 

muscular e elevada proporção de gordura corporal, com 

diminuição concomitante da força muscular (HUE et al., 2002). 

É sabido que a função da massa muscular esquelética 

(MME) e a força diminuem com o passar da idade, até os 40 

anos o indivíduo atinge seu pico máximo (maior desenvolvido 

nos homens que nas mulheres) e após os 50 anos de idade 

existe uma perda considerada de MME, no entanto força 

muscular não depende somente da MME e sua questão não se 

torna linear (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). 

Considerando que as cirurgias bariátricas provocam uma 

diminuição na absorção dos nutrientes, é possível que a 

diminuição da MME esteja relacionada com um aumento do 

risco de desnutrição, segundo os estudos de AZEVEDO et al., 

2020. No presente estudo, a cirurgia mal absortiva e que 

provoca maior risco de desnutrição (Bypass), é a que apresenta 
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os valores médios de MME mais a baixos do ideal para o 

indivíduo comparativamente à cirurgia restritiva (Sleeve 

gástrico), 30% dos indivíduos submetidos ao Bypass gástrico 

estavam com MME abaixo do ideal na última avaliação, 

comparados com 15,8% dos submetidos ao Sleeve gástrico. 

Após o procedimento de cirurgia bariátrica, o indivíduo 

não consegue segurar totalmente sua massa magra devido ao 

fato da diminuição de peso desproporcional ao nível de 

atividade física e à ingestão calórica diminuir. Foram 

consultados apenas 2 artigos relacionando perda de massa 

magra em cirurgiados, tendo necessidade de mais estudos 

relacionando a proporção de massa magra esquelética e massa 

gordurosa. Em Cunha et al, 2010 houve diminuição significativa 

do IMC e da Massa Corporal Gorda, em relação aos valores 

obtidos no pré-operatório. A MME diminuiu 8,5% entre o 

período pré-operatório (M=65,3, DP=7,6kg) e o 1º mês após a 

cirurgia (M=59,7, DP=8,1kg), sendo que a partir daí, os valores 

mantiveram-se constantes. A redução da MCM no 1º mês 

ocorreu em 47,1% das mulheres (8 casos), com média de perda 

de 9,6kg. 

No estudo realizado por Azevedo et al. (2020), a cirurgia 

mal absortiva e que provoca maior risco de desnutrição 

(Bypass), é a que apresenta os valores médios de MME mais a 

baixos do ideal para o indivíduo comparativamente à cirurgia 

restritiva (Sleeve gástrico), 30% dos indivíduos submetidos ao 

Bypass gástrico estavam com MME abaixo do ideal na última 

avaliação, comparados com 15,8% dos submetidos ao Sleeve 

gástrico. 
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Entretanto, não foram encontrados estudos que 

investigaram os índices de massa magra e índice de massa 

gorda, a relação gordura-massa magra e as variáveis 

indicativas de riscos metabólicos em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica. Em alguns estudos verificou-se que as taxas 

de diminuição de peso, de diminuição da massa gorda e da 

massa magra foram maiores durante os 3 primeiros meses 

após a cirurgia bariátrica. 

Ainda não há diretrizes disponíveis que quantifiquem o 

quanto a perda de MME é excessiva após a cirurgia bariátrica. 

De acordo com alguns estudos, na perda de peso saudável, a 

proporção de a perda de peso que pode ser atribuída à MME é 

em torno de 25% (HEYMSFIELD et al., 2014; NUIJTEN et al., 

2020). 

  

Complicações da obesidade sarcopênica 

  

Inicialmente o conceito de sarcopenia era apenas focado 

no envelhecimento fisiológico e declínio do tecido muscular 

esquelético, porém, atualmente, os esforços são no sentido de 

compreender os mecanismos e vias de sinalização associadas 

não somente a redução da massa muscular, mas também a 

perda de sua funcionalidade. 

Ainda não existe consenso sobre qualquer tipo de 

relação linear entre redução de tecido muscular e perda de 

função. Estudos populacionais ilustram que a função “força 

muscular” seja o melhor preditor do desfecho clínico, do que a 

massa muscular isoladamente, sendo justificada, assim, a 
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necessidade de unir as características no estudo e 

entendimento da sarcopenia (CEDERHOLM et al, 2011). 

Miller e colaboradores (2008) já alertaram em relação 

aos prejuízos na capacidade funcional e na progressão da 

sarcopenia de pacientes que foram submetidos à cirurgia 

bariátrica. Cunha et al., (2010) relata em seu trabalho realizado 

em mulheres que a redução da massa muscular esquelética 

reflete em desordem no metabolismo proteico, que 

potencialmente implica em evolução clínica e nutricional 

desfavorável no pós-operatório da cirurgia bariátrica, devido a 

baixa adesão do tratamento multidisciplinar fornecido no pós-

cirúrgico como dieta e atividade física. 

Muitos pacientes obesos são sarcopênicos, apresentam 

comorbidades cardiopulmonares, que aumentam o risco 

cirúrgico e, por isso, são candidatos ao teste cardiopulmonar de 

esforço e à pré-reabilitação, como preconizado no ERAS 

(Enhanced Recovery After Surgery) direcionado à cirurgia 

bariátrica (THORELL et al.,2016). 

Em um estudo é possível verificar o aumento da média 

do Índice de Massa Muscular (IMM) da amostra do pré-

operatório, apresentada como 6,20 kg/m² para 6,57 kg/m² o que 

representa 5,96% e 0,37 Kg/f/m² de incremento desse índice no 

pós-operatório de cirurgia. Apresentando Índice de Sarcopenia 

Moderada tanto no pré como no pós-operatório. 

A incidência de sarcopenia aumenta progressivamente a 

partir dos 65 anos e a perda acentuada de massa muscular 

após a operação poderá levar à piora da funcionalidade 

(VENDITES, et al.,2010), sendo mencionado um artigo sobre 

cirurgia bariátrica em idosos, onde, foi constatado que os riscos 
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cirúrgicos são maiores que os benefícios pelo decorrer da idade 

(SCABIM et al., 2012) 

Uma perda substancial de massa livre de gordura pode 

ocorrer até 18 meses de pós-operatório da cirurgia bariátrica 

(NUIJTEN, et al., 2020). Foi relatado através de um estudo de 

coorte de pacientes submetidos a cirurgia bariátrica com 

avaliação através de bioimpedância, uma perda da massa 

muscular esquelética de diversos indivíduos, sendo que essa 

condição se torna comum após a realização da cirurgia; 

entretanto, perdas acima do esperado estão associadas na 

literatura com desnutrição e piora na qualidade de vida. 

Diversos outros estudos descritos na literatura e citados neste 

trabalho demonstraram uma associação às restrições de 

absorção impostas pela cirurgia com questões nutricionais dos 

indivíduos. No entanto, quando não há uma mudança de estilo 

de vida, após o 25º mês é comum observar uma piora em todas 

as variáveis antropométricas e de composição corporal 

(VALEZI et al., 2010; MARTINS; PAGANOTTO, 2014).  

A obesidade sarcopênica vem sendo ilustrada como 

condição de extrema cautela e vem recebendo a atenção pelos 

desfechos clínicos desfavoráveis que pode levar. Estudos 

iniciais demonstram que a coexistência de obesidade e 

sarcopenia representa ação sinérgica no risco de 

desenvolvimento de desfechos não favoráveis à saúde do 

indivíduo, apresentando condição clínica agravante em relação 

à obesidade, ou sarcopenia isoladamente (BAUMGARTNER et 

al., 2004).  

Pesquisa de BROWN et al. (1995) demonstrou que 

depois de seis meses do pós-cirúrgico com a técnica Bypass 
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Gástrico de Y-de-Roux, a má absorção e a inadequada dieta de 

proteínas, induzem a uma hipotrofia músculo esquelética e 

ocorre a diminuição da força muscular. Esta perda acaba sendo 

um dos aspectos principais da diminuição da capacidade 

funcional, alterando a marcha, a velocidade de caminhada, o 

subir escadas, se levantarem da posição sentada para em pé, 

de estabilidades na postura e quedas. 

De maneira ampla, as consequências da sarcopenia são 

diversas e parecem estar associadas com a falta de habilidade 

física, disfunção metabólica e aumento do risco de mortalidade. 

Por outro lado, a obesidade, de forma independente, aumenta 

o risco de desenvolvimento de doenças crônicas e metabólicas 

(BELLICHA et al., 2018). 

A redução da massa corporal pelo efeito da cirurgia, 

resulta em grandes alterações na composição corporal, 

particularmente numa redução abrupta de massa gorda, mas, 

também numa redução acentuada da massa magra (OTTO et 

al., 2016). A perda excessiva de massa muscular pode ter 

consequências metabólicas negativas, nomeadamente na 

regulação da glicemia uma vez que o tecido muscular 

esquelético é um dos principais órgãos envolvidos no 

armazenamento da glicose pós-prandial, sendo, portanto, um 

dos principais determinantes da sensibilidade à insulina 

(VAURS et al., 2015).  

Assim, a hipotrofia por desuso consiste no padrão 

clássico de perda de massa muscular, caracterizada pela 

redução do tamanho da fibra muscular. As alterações podem 

ser manifestadas em ambos tipos de fibras músculo 

esqueléticas, tanto fibras rápidas como fibras lentas, sendo que 
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a hipotrofia é mais frequente nas fibras tipo II ou rápidas, 

necessárias em situações de força e explosão muscular 

(BENTON, 2011).  

 

CONCLUSÕES 

  

Os resultados promovidos pela cirurgia bariátrica em 

relação à magnitude da perda de peso e a resolução das 

comorbidades são muito positivos em todos os estudos 

encontrados, sobretudo, nos primeiros anos após a sua 

realização. No entanto, verifica-se a escassez de estudos que 

tenham investigado os comportamentos necessários para 

manutenção dos resultados obtidos com a cirurgia bariátrica a 

longo prazo. 

Obesidade sarcopênica constitui um quadro de 

interpretação complexa, necessitando de atenção de 

profissionais da saúde no entendimento dos mecanismos 

envolvidos bem como nas condutas a serem realizadas, além 

das deficiências de micronutrientes desencadeadas por 

algumas técnicas cirúrgicas, nas quais serão necessário 

suplementação. 

A partir dessas evidências, pode-se afirmar que o 

procedimento cirúrgico oferece importantes benefícios aos 

obesos mórbidos e aqueles com obesidade grau II que 

apresentam comorbidades. No entanto, é um tratamento 

extremamente invasivo que possui poucos estudos 

descrevendo suas consequências a longo prazo. Dessa forma, 

a escolha desse tipo de tratamento só deve ser feita quando 

outras formas menos drásticas de terapia tenham sido testadas. 
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RESUMO: O presente estudo relata o manejo nutricional frente 
à gastrectomia parcial com reconstrução em Y de Roux, uma 
cirurgia de grande porte que envolve o trato gastrointestinal. 
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de caso, 
desenvolvido no setor de Cirurgia Geral do Hospital das 
Clínicas de Pernambuco (HC-UFPE). O estudo tem como 
objetivo mostrar o papel da terapia nutricional no perioperatório 
do paciente submetido à uma cirurgia de grande porte. O estudo 
é sobre um paciente do sexo masculino, 42 anos, admitido no 
serviço hospitalar no dia 17/10/2021 com diagnóstico de 
estenose benigna de gastrojejuno anastomose prévia, foi 
encaminhado ao serviço para investigação clínica após 
apresentar retorno gradual de dores epigástricas e disfagia com 
vômitos quase que diários. Ao chegar no serviço, possuía um 
histórico de perda de peso grave de 14,2 kg (21,8%) em 6 
meses. Em triagem nutricional obteve escore 4, sendo 
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classificado como paciente de alto risco nutricional. Em 
avaliação subjetiva global, foi considerado moderadamente 
desnutrido. O paciente foi, então, submetido a 
acompanhamento rigoroso quanto a antropometria (peso, 
altura, e perda de peso), a história dietética (análise da ingestão 
alimentar, a frequência evacuatória, presença de náuseas e/ou 
vômitos), exames bioquímicos, terapia medicamentosa e 
terapia nutricional, esta última envolvendo as vias oral e enteral. 
Palavras-chave: Cirurgia de grande porte. Gastrectomia 
Parcial em Y de Roux. Terapia Nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gastrectomia consiste na remoção cirúrgica total ou 

parcial do estômago e dos linfonodos (gânglios linfáticos) ao 

seu redor. Estes linfonodos, encontrados também em volta das 

artérias que levam o sangue até o estômago, fígado e baço 

podem estar também afetados pela doença e por isso devem 

também ser retirados (linfadenectomia radical) (CAMPOS et al., 

2012). 

A extensão de estômago que precisa ser removido 

depende da localização do tumor ou da estenose. A 

gastrectomia subtotal é menos agressiva e permite uma 

recuperação mais rápida (CAMPOS et al., 2012). 

Esta cirurgia apresenta consequências nutricionais 

agudas ou crônicas. O acompanhamento dietético é de suma 

importância para rever as participações mecânicas e químicas 

do estômago no aproveitamento dos nutrientes e as 

consequências nutricionais da gastrectomia (LI, 2018).  

A desnutrição é um problema estatisticamente 

considerável em pacientes cirúrgicos e predispõe a várias 
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complicações com maior taxa de morbimortalidade pós-

operatória com relação aos pacientes eutróficos. A prevalência 

da desnutrição em pacientes cirúrgicos pode variar de 22% a 

58%. Estudos mostram que a taxa de complicações infecciosas, 

permanência hospitalar e custos é maior em pacientes 

desnutridos (MILLAN et al., 1981). 

A gastrectomia tem como consequências o déficit 

energético, perda ponderal, anorexia, náuseas e diarreia. A 

diarreia pode ser decorrente da maior motilidade, má absorção 

ou supercrescimento bacteriano intestinal. A má absorção traz 

consequências não apenas energéticas e proteicas, mas 

também de vitaminas e minerais conduzindo a anemia (LI, 

2018). 

As consequências nutricionais que se manifestam nos 

doentes gastrectomizados parecem ser inevitáveis, porém 

podem ser amenizados por uma terapia nutricional adequada 

durante o internamento. O suporte nutricional pode restabelecer 

parâmetros bioquímicos e imunológicos, o que contribui para o 

sucesso da cirurgia.  A avaliação nutricional desses pacientes 

é essencial na determinação da conduta e da adequação da 

terapia nutricional durante o internamento, e deve ser realizada 

de forma mais completa possível, pois afetam o grau de 

resposta ao stress, a incidência de infecção e o tempo de 

internamento hospitalar (MIRANDA, 2008). 

A terapia nutricional para doentes desnutridos tem 

mostrado benefícios, traduzidos na melhor tolerância às 

intervenções terapêuticas, redução na hospitalização, melhor 

qualidade de vida, e redução da morbidade e mortalidade pós 

cirúrgicas (INCA, 2016). 
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Dessa forma, este estudo de caso tem como objetivo 

relatar a assistência nutricional prestada a um paciente na 

enfermaria de cirurgia geral de um hospital universitário e visa 

contribuir para o conhecimento científico na nutrição clínica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, 

com os dados coletados em prontuário, após apreciação e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas com CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de 

parecer: 2.877.855, foi desenvolvido durante o rodízio no setor 

da Cirurgia Geral, pelo Programa de Residência Uniprofissional 

em Nutrição Clínica do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (HC – UFPE) na cidade de 

Recife/Pernambuco. 

 

● História Clínica  

Paciente WRO, do sexo masculino, 42 anos, admitido no 

serviço hospitalar no dia 17/10/2021 com diagnóstico de 

estenose benigna de gastrojejuno anastomose prévia, 

apresentando dor epigástrica, disfagia e vômitos, com passado 

de estenose pilórica em 2017 sem achado de neoplasia e sem 

resposta a medidas conservadoras. Realizou antrectomia e 

vagotomia troncular em novembro de 2017, com remissão dos 

sintomas até início de 2020. Os sintomas retornaram 

progressivamente, quando foi tentada por três oportunidades 

dilatação da anastomose gastrojejunal sem sucesso. Em 

novembro de 2020, foi realizada a cirurgia de gastrectomia e 
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reconstrução em Y Roux, com remissão dos sintomas até 

março de 2021. Chegou ao serviço para investigação clínica. 

Durante o internamento foi realizada inicialmente uma 

endoscopia digestiva alta que evidenciou úlceras gástricas e 

jejunais ativas e estenose de anastomose gastrojejunal. No 

momento do exame houve tentativas de passagem de sonda 

nasoenteral (SNE), mas devido ao grau da estenose não foi 

possível realizar a passagem da SNE. 

Foi realizada uma tomografia computadorizada (TC)  de 

abdome com contraste que evidenciou sinais de manipulação 

cirúrgica gástrica e de alças intestinais. Não houve opacificação 

do segmento distal do íleo e nem de cólon pelo contraste oral. 

Não há evidências de líquido livre e/ou coleções na cavidade 

peritoneal. Fígado, baço, pâncreas, adrenais e vias biliares com 

características normais à TC sem contraste. Os rins são tópicos 

e apresentam dimensões preservadas. Não há sinais de 

cálculos ou dilatação/distorção dos sistemas pielocaliciais. 

Ureteres e bexiga sem anormalidades definidas pelo método. 

Não se individualizam linfonodomegalias nas cadeias nodais 

incluídas neste estudo. Órgãos genitais internos sem alterações 

pelo método. Anterolistese grau I de L5 sobre S1 com 

espondilose bilateral.   

O paciente evoluiu estável com aceitação alimentar 

apenas na consistência pastosa, sem apresentar novos 

episódios eméticos. Mas devido à complexidade do caso, o 

paciente foi apresentado na reunião clínica para avaliação de 

qual seria a proposta terapêutica. Também foi programada a 

realização de dosagem de gastrina, visando excluir diagnóstico 

de gastrinoma, já que o paciente ainda permanecia com 10cm 

de estômago e com recorrência de estenose e ulcerações.          
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Após reunião clínica a proposta terapêutica foi uma nova 

abordagem cirúrgica, mas para realização da cirurgia o paciente 

precisava recuperar o estado nutricional, visto que, o mesmo 

apresentou uma perda de peso grave nos últimos meses que 

antecederam o internamento.  

Para recuperação do estado nutricional foi oferecida uma 

dieta na consistência pastosa com características hipercalórica 

e hiperproteica, associada a suplementação nutricional 3x/dia e 

módulo de proteína 3x/dia.  

Após melhora no estado nutricional, o paciente realizou 

uma Gastrectomia quase totalis + reconstrução em Y de Roux. 

Durante a cirurgia foi evidenciado aderências entre alças e 

parede abdominal, além de aderência da pequena curvatura 

gástrica e borda superior do pâncreas com segmento lateral 

esquerdo do fígado. Foi realizada uma lise de aderências com 

liberação de todo o estômago e alças de delgado, com 

identificação de gastrectomia prévia e reconstrução em Y de 

Roux. Ligadura de vasos gástricos curtos com algodão 3-0, 

além de ligadura dos vasos de pequena curvatura gástrica, 

seguida de secção quase totalis do estômago com grampeador 

linear, permanecendo menos que metade do estômago. 

Realizada enterectomia de alça comum, abaixo de entero-

entero do Y de Roux prévio com grampeador linear, com 

retirada da peça. Realizada entero-entero anastomose com 

prolene 3-0 em camada externa e PDS4-0 em camada interna. 

Fechamento de falha de mesentério com prolene 3-0, em 

pontos simples, em seguida foi feito revisão de hemostasia, 

limpeza e curativo.  

 No 4° dia pós-operatório (DPO) o paciente evoluiu com 

primeira evacuação desde a cirurgia, com presença de melena 
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associada. Não apresentou piora clínica frequência cardíaca 

(FC) e pressão arterial (PA) mantidas, mas após realização de 

hemograma foi evidenciado queda >1Mg/dL de hemoglobina e 

hematócrito.  

 Como os níveis de hemoglobina e hematócrito 

continuaram baixos, no 5º DPO foi realizada uma endoscopia 

para investigar foco de hemorragia, mas a mesma não foi 

evidenciada no procedimento. O paciente evoluiu com 

estabilidade clínica e recebeu alta hospitalar com orientações 

no dia 12/11 e retorno ambulatorial para o dia 24/11.  

 

Procedimentos desenvolvidos  

 

No momento da admissão, o paciente foi triado através 

do instrumento Nutritional Risk Screening (NRS - ESPEN, 

2002).  

O paciente foi avaliado semanalmente com relação a 

ingestão alimentar, padrão evacuatório, presença de náuseas 

e/ou vômitos, capacidade de mastigação e deglutição e 

aceitação do suporte nutricional. 

Semanalmente foi realizada a avaliação do estado 

nutricional do paciente, com aferição de peso e altura com 

cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e classificação 

segundo o proposto pela OMS (1998), evidenciado na tabela 1. 

A perda de peso foi calculada e classificada de acordo 

com o proposto por Blackburn, Bistrian e Maini (1977), 

evidenciado na tabela 2. 

Os parâmetros bioquímicos foram avaliados 

semanalmente, analisando o hemograma e seus índices 

hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, VCM), 
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leucócitos, escórias nitrogenadas (uréia e creatinina), albumina, 

proteína C reativa (PCR), ionograma (sódio, potássio, cloreto e 

cálcio), transaminases alanina aminotransaminase (ALT-TGP) 

e a aspartatoaminotransaminase (AST-TGO), bilirrubina total 

(BT), direta (BD) e indireta (BI), fosfatase alcalina (FA) e gama 

GT (GGT) do paciente. Também foram levados em 

consideração os medicamentos que estavam sendo 

administrados, que podem ter interações nutricionais. 

 

Tabela 1. Classificação do IMC. 

IMC CLASSIFICAÇÃO 

<18,5 Desnutrição 

18,5 - 24,9 Eutrofia  

25,0 – 29,9 Sobrepeso  

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

≥40,0 Obesidade grau III 

Fonte: OMS, 1998. 

 

Tabela 2. Classificação da perda de peso. 

Período Significativa (%) Grave (%) 

1 semana 1 - 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 5 - 7 >7 

6 meses 10 >10 

Fonte: Blackburn et al., 1977. 
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● Necessidades nutricionais estimadas 

 

Para determinar as necessidades nutricionais do 

paciente, foram utilizadas inicialmente as recomendações 

calóricas e proteicas de Martins e Cardoso (2000) para ganho 

de peso (30-35kcal/kg/dia e 1,2-1,5g ptn/kg/dia) e do Projeto 

Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória (ACERTO - 

2020) no pós operatório (25-30 kcal/kg/dia e 1,5-2,0 g 

ptn/kg/dia), associado a suplementação imunomoduladora 

normocalórica e hiperproteica, formulada com arginina, 

nucleotídeos e ácidos graxos Ômega 3 (w-3) no período 

perioperatório.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional realizada pela NRS (2002), o 

paciente obteve escore 4, sendo classificado como paciente de 

risco nutricional. Na avaliação subjetiva global (ASG), onde é 

avaliado sintomas gastrointestinais, hábitos alimentares, perda 

de peso, exame físico e alterações funcionais, o paciente foi 

classificado na categoria C (gravemente desnutrido). A triagem 

nutricional tem o intuito de detectar pacientes em risco 

nutricional, visto que, a presença de desnutrição no período pré-

cirúrgico aumenta a frequência de complicações infecciosas e 

não-infecciosas no pós-operatório. Dessa forma, uma avaliação 

do estado nutricional criteriosa é necessária para a adoção de 

estratégias que visem a manutenção ou recuperação da saúde 

(SUGAYA et al. 2020). 

O paciente no momento da admissão apresentava uma 

perda de peso 14,2 kg (21,8%) em 6 meses, sendo esta 
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considerada grave segundo a classificação de Blackburn, 

Bistrian e Maini (1977). No quadro 1, encontra-se a evolução 

quanto à avaliação antropométrica do paciente. Apesar do 

paciente possuir um IMC com classificação de eutrofia, o 

mesmo encontrava-se em risco nutricional. 

Ao exame físico, o paciente apresentava-se 

normocorado, anictérico e hidratado, com sinais de depleção 

das reservas corporais de tecido subcutâneo (muscular e 

adiposo), além de ausência de ascite e edemas.  

 

Quadro 1- Evolução antropométrica. 

DATA 18/10 25/10 01/11 11/11 

PESO 

(Kg) 
50,8 50,3 51 50,4 

EDEMA - - - - 

PESO 

SECO 

(kg) 

- - - - 

IMC 

(kg/m²) 
19,12 18,9 19,2 18,9 

Fonte: Próprios autores.  

IMC- Índice de massa corporal 

 

 

Durante o internamento o paciente evoluiu com boa 

aceitação tanto da dieta, quanto da suplementação oral 

hiperproteica e hipercalórica, mantendo o peso corporal até o 

momento da alta hospitalar.  
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No que diz respeito aos parâmetros bioquímicos (quadro 

2), observa-se que o paciente evolui com alterações nos 

parâmetros hematológicos: hemoglobina e hematócrito, 

caracterizando um processo anêmico, normocítico e 

normocrômico, após realização de procedimento cirúrgico.  

Esses parâmetros podem-se alterar em situações em que há 

perdas sanguíneas, que foi o caso do paciente que apresentava 

uma úlcera gástrica ativa.  

Em relação a série branca, ou leucograma, observa-se 

que paciente em um momento durante o internamento 

apresentou quadro de leucocitose, característico de processo 

inflamatório-infeccioso.  

Observando as proteínas de fase aguda, tem-se a 

albumina, que é a proteína plasmática mais abundante, 

perfazendo um total de 50% das proteínas totais do soro 

humano, estando em nível normal em um momento avaliado, o 

que pode representar uma importante reserva proteica, além de 

ser transportadora de ácidos graxos livres, aminoácidos, metais 

e bilirrubina. Avaliando a Proteína C Reativa (PCR) que, por sua 

vez, apresenta-se positiva num evento agudo, observa-se que 

está aumentada em grande parte dos dias, refletindo o estresse 

metabólico do paciente.  

A cirurgia provoca uma série de reações, dentre elas a 

liberação de hormônios e citocinas inflamatórias, com grande 

impacto no metabolismo. Ocorre catabolismo de glicogênio, 

gordura e proteínas, sendo os substratos desse catabolismo 

(glicose, ácidos graxos e aminoácidos, respectivamente) 

desviados das suas rotas de manutenção da massa muscular 

para reparação dos tecidos e aumento da resposta imune 

(LUCCHESI & GADELHA, 2019). 
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Analisando a função hepática, o paciente apresentou 

valores séricos normais de bilirrubina total, direta, indireta e 

fosfatase alcalina (FA). No entanto, observa-se em um 

momento a elevação da gama-glutamil transferase (GGT), que 

pode ser ocasionada pela utilização medicamentosa, 

representada no Quadro 3.   

 

Quadro 2. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais. 

DATA 17/10 25/10 04/11 06/11 07/11 08/11 09/11 

HB 14.2 15.8 14.1 10.8↓ 8.3↓ 7.6↓ 7.9↓ 

HT 41.3 47.3 36.5 32.6↓ 25.2↓ 23.4↓ 22.1↓ 

VCM  93.9 93.9 89.5 89 - - - 

HCM 32.3 31.4 29.8 29.6 - - - 

LEUC

O 
9340 8320 

11330

↑ 
7030 - - - 

UR 25.9 31.9 24 17 - - 19 

CR 0.53↓ 0.77 0.7 0.55↓ - - 0.57↓ 

NA 142 135 139 141 - - 139 

K 4.1 5.2 3.9 3.9 - - 3.5↓ 

CL 108 99 110 108 - - 108 

ALB 3.54 - - - - -  

PCR 0.82↑ 0.28 11.4↑ - - - 4.4↑ 

TGO 28 18 - - - - - 

TGP 34 35 - - - - - 

BT 0.2 - - - - - - 
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BI 0.09 - - - - - - 

BD 0.11 - - - - - - 

FA 109 - - - - - - 

GGT 116↑ - - - - - - 

Fonte: Próprios autores. 

HT – Hematócrito; HB- Hemoglobina; VCM- Volume corpuscular médio; 

HCM – Hemoglobina corpuscular média; LEUCO- Leucograma; UR- Uréia; 

CR- Creatinina; NA – Sódio; CL- Cloro; ALB- Albumina; PCR – Proteína C 

reativa; TGP- Alanina aminotransaminasa; TGO – 

Aspartatoaminotransaminasa; BT- Bilirrubina total; BD – Bilirrubina direta; 

BI- Bilirrubina indireta; FA-fosfatase alcalina; GGT-  gama GT. 

 

 

Quadro 3. Medicamentos e interações medicamentosas. 

MEDICAMEN

TO 

INDICAÇÃO INTERAÇ

ÃO 

EFEITOS 

Tramadol Analgésico  Urina: ptn, 

retenção, 

↑frequênci

a 

Boca seca, dispepsia, 

náuseas, vômitos, dor 

abdominal, obstipação, 

diarreia, flatulência. 

Clonazepan Ansiolítico  ↑ TGO, ↑ 

TGP, ↑ 

fosf 

alcalina 

Urina:  

retenção, 

enurese. 

↓ peso, ↑ sede,                

↑ salivação, boca 

seca/inflamada, cólicas 

abdominais, disfagia, 

náuseas, diarreia, 

obstipação.- 
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Dipirona Analgésico - - 

Ondansetron

a 

Antiemético/pro

cinético 

↑TGO, 

↑TGP, ↑bil. 

Urina: 

Retenção  

 Boca seca, dor 

abdominal, obstipação, 

diarreia, cefaléia, 

fadiga. 

TGP- Alanina aminotransaminasa; TGO – Aspartato aminotransaminasa; 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

Os pacientes que no momento da admissão foram 

diagnosticados com risco nutricional, são acompanhados de 

perto, semanalmente são feitas visitas individuais para saber 

sobre a ingestão oral, o funcionamento do trato gastrointestinal 

(TGI), sintomas de náuseas e vômitos, e aceitação de suporte 

nutricional oral se o uso for indicado. No quadro 4 tem o 

acompanhamento realizado semanalmente. 

Conforme observado no quadro 4, a partir da proposta 

terapêutica de abordagem cirúrgica, deu-se início ao suporte 

nutricional oral como terapia imunomoduladora no período pré-

operatório. De acordo com o Projeto ACERTO (2020), para 

pacientes oncológicos submetidos à cirurgia desnutridos ou em 

risco de desnutrição e candidatos a cirurgia de médio ou grande 

porte, recomenda-se a utilização de fórmulas hiperproteicas 

com imunonutrientes (arginina, ácidos graxos ômega-3 e 

nucleotídeos), por via oral ou enteral na quantidade mínima de 

500 ml a 1.000 ml por dia no período perioperatório, iniciando 5 

a 7 dias antes da cirurgia.  

As diretrizes mais atuais mostram que com a oferta de 

nutrientes imunomoduladores em pacientes submetidos às 
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cirurgias de grande porte pode melhorar a resposta sistêmica 

metabólica ao estresse e cicatrização, manutenção da barreira 

intestinal como órgão de defesa, redução das taxas de infecção, 

diminuição do tempo de permanência hospitalar., e, 

consequentemente, redução nos custos (ESPEN, 2006; 

LOCKS, 2006). 

 

Quadro 4 Histórico Nutricional e Dietético. 

Data 20/10 25/10 01/11 
04/1

1 
05/
11 

07/
11 

08/1
1 

09/
11 

10/
11 

11/11 

TGI N N N N N N 
MEL
ENA 

ME
LE
NA 

N N 

M/D N/↓ N/↓     N/↓ N/↓ N/↓ N/↓ N/↓ N/↓ N/↓ N/↓ 

N/V -|- -|- -|- -|- -|- -|- -|- -|- -|- -|- 

AP N N ↓ - - - - - - - 

AC 100% 100% 75% -  - - 
100
% 

100
% 

100
% 

100% 

SNE - - - 35% 
59
% 

100
% 

ZER
O 

39
% 

39
% 

- 

VIA 
ORAL 

EXCLUS
IVA 

EXCLUS
IVA 

EXCL
USIVA 

- - - 
LIQ 
TOT
AL 

PA
ST 

PA
ST 

PAST 

SN 100% 100% 100% - - - - - - - 

Fonte: Próprios autores. 

N– Normal; SNE– Sonda nasoenteral; VO –  Via oral; TGI – Trato 

gastrointestinal; M/D – Mastigação e deglutição; N/V – Náuseas ou vômitos; 

AP – Apetite; AC – Aceitação; SN – Suporte nutricional; PAST - pastosa; LIQ 

- líquida. 

 

No pré-operatório, tendo em vista que o paciente era de 

risco nutricional, e em face de sua perda de peso grave, este 

recebeu dieta via oral, com consistência pastosa, hipercalórica 

e hiperproteica, normossódica, normoglicídica, normolipídica, 

associado a suplementação imunomoduladora (normocalórica 

e hiperproteica, formulada com arginina, nucleotídeos e ácidos 

graxos w-3), sendo este continuado no pós-operatório.  
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De acordo com Tweed et al (2018), as evidências atuais 

para alimentação oral precoce após gastrectomia são 

promissoras, comprovando sua segurança, viabilidade e 

benefícios.  No entanto, por recomendação médica, o paciente 

permaneceu em sonda nasoenteral (SNE) exclusiva, com 

fórmula hipercalórica e hiperproteica, enriquecida com 

imunonutrientes por um período de 8 dias. 

No 4° DPO o paciente começou a apresentar dores em 

baixo ventre e evacuações com presença de melena, portanto 

foi colhido hemogloblina (Hb) e hematócrito (Ht) de Urgência, 

evidenciando queda >1Mg/dL. Sendo optado pelos médicos a 

vigilância clínica e repetir Hb/Ht no dia posterior para vigiar 

novas perdas. No dia seguinte foi realizado uma endoscopia 

digestiva alta para avaliar possível hemorragia interna, mas não 

foi evidenciado processo hemorrágico. 

No 6° DPO o paciente iniciou dieta por via oral na 

consistência líquida total, no dia seguinte apresentou uma boa 

tolerância evoluindo para dieta pastosa associada a SNE. O 

paciente continuou com a boa aceitação à dieta via oral e 

recebeu alta da Terapia Nutricional Enteral (TNE) no 9º DPO. O 

mesmo apresentou uma boa tolerância com a alimentação via 

oral exclusiva, na consistência pastosa, recebendo alta do 

internamento com orientação nutricional e plano alimentar para 

seguir na sua residência.    

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os aspectos observados, é possível 

perceber o impacto do estado nutricional no desfecho clínico 

dos pacientes submetidos à cirurgia de grande porte, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tweed%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30851919
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principalmente as do trato gastrointestinal. Diante disso, o 

presente estudo elucida práticas nutricionais recomendadas 

para o manejo adequado frente ao impacto e complicações pós-

operatórias.  

Nesse contexto, a nutrição mostra-se parte essencial 

no alívio de sintomas, na preparação e recuperação do estado 

nutricional de pacientes submetidos à cirurgia de grande porte. 

As terapias nutricionais como um todo podem auxiliar 

na recuperação dos pacientes, pois promove uma oferta 

adequada de calorias e nutrientes importantes no processo 

cirúrgico, tendo influência direta na redução da morbidade e 

complicações pós-operatória e no tempo de internamento 

hospitalar. 
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