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EPIDEMIA DE DOENÇA CRÔNICA
Agora que os componentes bioquímicos e relacionados ao estilo
de vida das doenças crônicas se tornaram mais evidentes, a
questão de como modificar os hábitos dietéticos e de estilo de
vida da vida inteira das pessoas, assim como a indústria alimentícia, o setor agrícola, o clima político e a cultura, passou
a ser o desafio que enfrentamos hoje.
Sydney Baker, MD, 2009
A doença crônica do século XXI é um fenômeno recente na
história da raça humana (Murray et al., 2012; UN, 2011; Organização Mundial da Saúde [OMS], 2011; Yach, 2004). Seu reconhecimento começou após a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo
tempo que houve o início da significativa transição nutricional, primeiro em países industrializados e, depois, em todo
o globo. A transição nutricional inclui a tecnologia que permite
a síntese de moléculas “novas na natureza”(Bland, 1998, 2007),
o rápido aumento na exposição ambiental a toxinas e a menor
atividade física. Novos padrões comportamentais promoveram
uma diminuição do hábito de cozinhar em casa, assim como o
aumento do consumo de alimentos pré-preparados e da frequência a restaurantes. Todas essas mudanças são acompanhadas
pelo maior uso de alimentos processados e de menor densidade
nutricional, menor ingestão de frutas e vegetais frescos e maior
consumo de açúcar e alimentos ricos em açúcar. Estes componentes da transição nutricional não parecem ser benéficos à raça
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humana, já que seus efeitos são o aumento rápido e global do
risco de sobrepeso e obesidade, assim como a produção de níveis
epidêmicos de doenças crônicas em menores idades (Hruby e
Hu, 2014 ; Olshansky, 2005). (Quadro Novos Rumos: Há uma
Epidemia de Doença Crônica? a seguir.)
Apesar de os Estados Unidos gastarem mais recursos em saúde do que qualquer outro país, de acordo com um relatório dos

NOVOS RUMOS
Há uma Epidemia de Doença Crônica?
• Se a tendência atual se mantiver, 1 de cada 3 adultos nos Estados
Unidos terá diabetes em 2050 (CDC, 2011).
• 70% das mortes nos Estados Unidos são decorrentes de doenças crônicas (CDC, 2015).
• As taxas globais de câncer podem aumentar em 70% de 2015 a 2035
(OMS, 2015).
• Dois em cada três adultos nos Estados Unidos apresentam sobrepeso
ou obesidade.
• Um terço das mortes por câncer é decorrente dos cinco principais riscos
comportamentais e dietéticos (OMS, 2015).
• É provável que os norte-americanos mais jovens enfrentem um maior
risco de mortalidade ao longo da vida do que as gerações anteriores (em
relação à obesidade) (Olshansky, 2005).
• Os três fatores de risco mais passíveis de prevenção são a dieta não
saudável, o tabagismo e a inatividade física (CDC, 2014).

CAPÍTULO 3 Inflamação e Fisiopatologia da Doença Crônica
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 86% dos
dólares investidos em saúde nos Estados Unidos são usados no
tratamento de doenças crônicas (CDC, 2015). Como as pessoas
estão vivendo mais, o número de anos vividos com deficiências
aumentou. A crescente incidência de doença crônica fez com que
os sistemas globais civis e governamentais de saúde buscassem
novas respostas a esse desafio quase universal.
O esforço global para melhorar o entendimento desse fenômeno de doenças crônicas está mostrando que esses distúrbios
têm longos períodos de incubação (anos a décadas) e, assim,
podem não ser observáveis durante seus estágios iniciais e ocorrer
em pessoas aparentemente saudáveis. O enfoque no cuidado
preventivo, com detecção mais precoce de sinais, sintomas e
biomarcadores anteriormente considerados insignificantes,
permite a reversão da doença antes que ela se torne grave. O
novo fenótipo de “gordo, cansado e com dor”, combinado com
as enfermidades associadas, descreve muitas doenças crônicas
consideradas doenças relacionadas ao “estilo de vida” e passíveis
de prevenção. O genótipo, ou constituição genética, de uma pessoa pode aumentar a propensão ao desenvolvimento de uma
doença crônica, mas o estilo de vida — o que o indivíduo come
e pensa e onde vive — pode ser a causa mais importante dessas
doenças crônicas relacionadas ao “estilo de vida” (CDC, 2015;
Elwood et al., 2013).

CONCEITOS SOBRE A FISIOPATOLOGIA
DA DOENÇA CRÔNICA
O entendimento dos seguintes conceitos básicos é essencial ao se
lidar com as características recém-identificadas da fisiopatologia
da doença crônica: a biologia de sistemas, a alostasia, a autofagia,
o contínuo da saúde, a patogênese, as insuficiências nutricionais
de latência longa e o princípio da parceria nutricional.

Biologia de Sistemas
O novo e emergente paradigma da biologia de sistemas (Aderem
et al., 2011; Potthast, 2009) é a base para o maior entendimento da
doença crônica. A biologia de sistemas compreende ver a pessoa
como um todo, o organismo por inteiro e todos os sistemas trabalhando juntos de forma interdependente. A biologia de sistemas
forma um modelo de trabalho para avaliação e monitoramento
do paciente por inteiro. A doença crônica é complexa, e nunca
envolve apenas um órgão ou sistema orgânico. Envolve os sistemas fisiológicos subjacentes que afetam todo o organismo. Com
o uso de um exame sistemático dos desequilíbrios fisiológicos
do indivíduo, incluindo mente, corpo e espírito, a identificação
mais robusta das prioridades metabólicas pode ser realizada pelos
profissionais de saúde.
O movimento global de saúde direcionado à biologia de sistemas e à medicina personalizada está em expansão. O nutricionista, como profissional de saúde, tem maior papel na melhoria do
estado nutricional de cada indivíduo, em que as modificações
dietéticas e do estilo de vida são componentes fundamentais no
tratamento da doença crônica.

Alostasia
Esta é uma condição de estabilidade metabólica, na qual os ajustes às influências ambientais e ao estresse se dão por meio de
alterações fisiológicas. A alostasia será estabelecida mesmo sob
condições inflamatórias, mas nem sempre a função é ideal. A
manutenção de alterações alostáticas por longos períodos pode
levar ao desgaste de sistemas e do corpo. A inflamação pode ser
iniciada para adaptação do tecido e, ainda assim, causar dano
colateral. A inflamação é principalmente relevante na obesidade
e nas condições adversas a ela associadas, como o diabetes de
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tipo 2, a doença cardiovascular e o câncer. A resultante inflamação sistêmica de baixo grau promove diversos eventos patológicos que se autoperpetuam, como a resistência à insulina, a
disfunção endotelial e a ativação de vias oncogênicas (Baffy e
Loscalzo, 2014).
Para o nutricionista na prática clínica o desafio é a avaliação
do metabolismo e dos níveis de inflamação em nível molecular
celular, indiretamente possível devido à melhoria da tecnologia
de exames laboratoriais e à descoberta científica de marcadores
bioquímicos. Por exemplo, foi demonstrado que o biomarcador
proteína C reativa de alta sensibilidade (CRP-hs) é o mais potente fator preditivo univariável do risco de eventos cardiovasculares
(Ridker, 2000). A CRP-hs é o marcador de inflamação sistêmica
mais relacionado à infecção bacteriana, a traumas e à atividade
neoplásica com expressão aguda e crônica. Fortes evidências indicam que o ácido eicosapentaenoico ômega 3 de óleo de peixe tem
potente efeito anti-inflamatório e suprime a CRP-hs. Sua medida
mostra se os nutrientes estão equilibrados e trabalhando para a
criação de um microambiente alostático de bem-estar ou se há
desequilíbrios que devem ser identificados e restaurados (Baffy
e Loscalzo, 2014).

Autofagia
A autofagia, ou “comer a si mesmo”, é decorrente da degradação
lisossomal de organelas, proteínas não dobradas ou material extracelular estranho. É um mecanismo de sobrevida necessário para
a manutenção da homeostasia celular após infecções, dano mitocondrial ou estresse ao retículo endotelial. Foi demonstrado que
defeitos na autofagia provocam inflamação patológica (Abraham
e Medzhitov, 2011; Prado et al., 2014).

Contínuo de Saúde
A saúde é um contínuo do nascimento à morte. “A saúde é o
ajuste perfeito e contínuo de um organismo a seu ambiente”
( Wyle, 1970 ). O tratamento da doença crônica de um indivíduo deve considerar toda a história do contínuo de saúde
para determinar quais fatores são relacionados à saúde atual de
uma determinada pessoa. Ao realizar a anamnese do paciente
durante a avaliação, os clínicos devem pensar em uma linha do
tempo de vida para colocar o contínuo de saúde em perspectiva
(Fig. 7-9).

Patogênese
Desencadeantes, antecedentes e mediadores são fatores essenciais
que fazem parte da patogênese, responsável pelos sinais e sintomas
do paciente, pelos comportamentos da enfermidade e pela doença
passível de demonstração. Os desencadeantes são as entidades ou
eventos distintos que provocam a doença ou seus sintomas. De
modo geral são insuficientes ao desenvolvimento da doença; a
resposta do hospedeiro é um componente essencial ( Jones, 2005).
Os antecedentes são aspectos congênitos ou relacionados ao desenvolvimento de um indivíduo que podem incluir sexo, histórico
familiar e genômica. Esses aspectos determinam a resposta do
corpo ao desencadeante. Os mediadores são intermediários que
são os determinantes primários da doença; são fatores bioquímicos
(Di Gennaro, 2012), mas podem ser influenciados por fatores
psicossociais, como o tabagismo ou o estresse (Avitsur et al., 2015;
Figura 7-9).

Insuficiências Nutricionais de Latência Longa
As insuficiências nutricionais de latência longa (ou seja, conjuntos subclínicos [abaixo do ideal] ou deficientes de nutrientes
causados pela má ingestão crônica e pelo genótipo) contribuem,
com o passar do tempo, para o desenvolvimento de doenças
crônicas. Novas ferramentas precisam ser incluídas na prática
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nutricional para expansão além da mera detecção de deficiências
clínicas francas (Heaney, 2012). Deve haver a maior identificação
de biomarcadores, geralmente bioquímicos e fenotípicos, que são
indicativos de doença crônica em fases iniciais e se baseiam em
evidências.
As deficiências nutricionais definidas no início do século XX
são o estágio final e o resultado de doenças-índices específicas. Um
exemplo disso é a descoberta de que a deficiência de vitamina C
causava escorbuto em marinheiros britânicos. O escorbuto produz
sintomas clínicos óbvios e morte em meses pela ausência da ingestão de vitamina C. Por outro lado, uma descoberta mais recente é
que anos de deficiência subclínica de vitamina C (sem os sintomas
clássicos de escorbuto) podem causar uma forma menos reconhecível de progressão escorbútica na forma de doença gengival
periodontal (periodontite) (Alagl e Bhat, 2015; Japatti et al., 2013;
Popovich et al., 2009). Muitas outras funções da vitamina C são
comprometidas devido a essa deficiência “subclínica” (Fig. 7-2).

Princípio da Parceria Nutricional
O equilíbrio nutricional é o fundamento da ciência da nutrição, e
este conceito está se expandindo de forma a valorizar o princípio
de que, além da necessidade de equilíbrio de todos os macronutrientes, há nutrientes parceiros conhecidos que participam da
nutrição e do estado inflamatório de um indivíduo. Um exemplo da
aplicação do princípio da parceria nutricional é a recomendação
comum para que adultos tomem suplementos de cálcio junto
com vitamina D. Outro exemplo é do cálcio e do magnésio. Por
anos nada foi feito para avaliar, de forma rotineira, a ingestão de
magnésio de um indivíduo, apesar de estudos da National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES) mostrarem que
70% a 80% da população dos Estados Unidos ingerem magnésio
abaixo da recomendação dietética (recommended dietary allowance,
RDA) desse microelemento. Com o recente reconhecimento dessa
parceria entre o cálcio e o magnésio, muitos suplementos de cálcio
agora contêm magnésio na razão Ca:Mg 2:1 ou 1:1, e as orientações
nutricionais incluem o consumo de mais vegetais e hortaliças ricos
em magnésio e cálcio. O princípio de relações sinérgicas entre os
nutrientes, assim como entre os sistemas metabólicos, é mostrado
no Quadro 3-1.

utilizados para funções que são importantes para a sobrevida”.
Isto pressupõe que alguns tecidos podem não ser supridos em
tempos de insuficiência. Essa insuficiência pode ser crônica em
uma pessoa com dieta inadequada semana após semana, mês após
mês, ano após ano e, com frequência, por décadas (Ames 2010;
McCann e Ames, 2011 ). Em resumo ( Heaney, 2014 ; Maggio,
2014):
• A maioria dos tecidos precisa da maioria dos nutrientes.
• As ingestões inadequadas da maioria dos nutrientes prejudicam a função da maioria dos sistemas.
• As doenças clássicas de deficiência ocorrem somente nos
extremos de “inadequação” (Fig. 7-2).
• O papel do estado nutricional como fator essencial ao bom
envelhecimento é muito bem reconhecido ( McCann e
Ames, 2011).
• A nutrição “adequada” do adulto pode ser mais bem conceituada como manutenção preventiva.

INFLAMAÇÃO: DENOMINADOR COMUM
DA DOENÇA CRÔNICA
A inflamação é a reação natural e saudável do sistema imune em
resposta à lesão ou infecção ou, ainda, a casos de luta ou fuga. A
descrição clássica da inflamação é mostrada no Quadro 3-2.
A resposta do sistema imune ao estresse fisiológico e metabólico
é a produção de moléculas pró-inflamatórias, como adipocinas
e citocinas — moléculas de sinalização celular que ajudam a
comunicação entre as células e estimulam a movimentação de
células para os sítios de inflamação na presença de infecção e lesão.
Assim, as respostas do sistema imune e a inflamação resultante são
intimamente conectadas.
A inflamação é a resposta biológica complexa do tecido vascular a estímulos danosos, como patógenos, células danificadas
ou irritantes, composta por respostas vasculares e celulares.
A inflamação é uma tentativa de proteção do organismo para
remoção dos estímulos nocivos, início do processo de cicatrização e restauro de estrutura e função. A inflamação pode ser
local ou sistêmica. Pode ser aguda ou crônica.
Undurti N. Das, MD
Molecular Basis of Health and Disease (2011)

Teoria da Triagem
Segundo o conceito da teoria da triagem de nutrientes, “durante
o mau fornecimento dietético os nutrientes são preferencialmente

QUADRO 3-1 Princípios da Parceria
entre Nutrientes e Sistemas
Nutrientes Parceiros
•
•
•
•
•
•

Cálcio – Zinco – Cobre
Ômega 6 GLA/DGLA – Ácido araquidônico – Ômega 3 EPA/DHA
Cloreto de sódio – potássio – cálcio
Complexo B (B1-B2-B3-B5-B6-B9 (ácido fólico)-B12-Biotina-Colina)
Antioxidantes – espécies reativas de oxigênio (ROS)
Albumina – globulina

Sistemas Parceiros e Ciclos Rítmicos
•
•
•
•
•

Sistema Nervoso Autônomo: simpático – parassimpático
Ritmo Circadiano: ritmo equilibrado em 24 horas
Equilíbrio Ácido-Básico
Microbioma: oral, nasal, cutâneo, pulmonar, vaginal, gastrointestinal
Hormônios – bioquímica
• Cortisol – insulina – glicose
• Estrógeno – progesterona – testosterona
• T4-T3 (formas totais e livres)
• Eixo HPTA – Hipocampo – Hipófise – Tireoide – Adrenal

Em condições ideais, a função do sistema imune é manter o
corpo saudável, respondendo de forma adequada, por meio da
resposta inflamatória, às influências ambientais, como a infecção
e a lesão de curta duração e, então, o retorno do corpo a um sistema alerta de defesa. Essa função depende da capacidade que
o corpo tem de reconhecer o que é “próprio” e “não próprio”.
Quando a resposta imunológica é eficaz, o tecido volta ao estado
de bem-estar ou estabilidade metabólica, descrita como alostasia. Se muitas áreas do sistema de defesa do corpo, como a
barreira gastrointestinal, a acidez estomacal, a pele ou os diversos
orifícios (p. ex., olho, ouvido, nariz, pulmão, vagina, útero), são

QUADRO 3-2 Os Cinco Sinais Clássicos
de Inflamação, Primeiramente Descritos e Documentados por Aulus Cornelius Celsus (cerca
de 25 aC-50), Médico e Enciclopedista Romano
•
•
•
•
•

Dolor - “dor”
Calor - “calor”
Rubor - “vermelhidão”
Tumor - “aumento de função”
Functio laesa - “diminuição de função” ou “perda de função”.
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comprometidas, há menor reconhecimento de “próprio” e “não
próprio” até que o organismo seja restaurado. Quanto maior
a duração da lesão fisiológica, maior a perda da capacidade de
reconhecimento de “próprio” e “não próprio” (Fasano, 2012; Wu
et al., 2014).
Se a causa subjacente não for resolvida, a resposta imunológica
pode ficar “presa” em um estado de inflamação prolongada. Preso
nesse estado por um tempo o sistema imune perde sua capacidade de reconhecimento de “próprio” e “não próprio”, uma habilidade essencial à sobrevida e o cerne da imunologia (Paul, 2010;
Queen, 1998).

Inflamação Prolongada
A inflamação prolongada, conhecida como inflamação crônica, inflamação contínua ou inflamação sem resolução, leva
a um desvio progressivo no tipo de células presentes no sítio
de inflamação e é caracterizada pela destruição e cicatrização
simultânea do tecido pelo processo inflamatório. Múltiplos estudos sugerem que a inflamação prolongada desempenha papel
primário na patogênese de doenças crônicas (p. ex., artrite),
quando a resposta imunológica aumenta a razão entre citocinas
pró-inflamatórias e anti-inflamatórias (Bauer et al., 2014; Franceschi e Campisi, 2014).
Uma das características mais fundamentais de todas as doenças
crônicas é o início e a continuação da inflamação prolongada
durante toda ou parte da vida, provocando a doença crônica clínica
(Bauer et al., 2014). Na cronologia da progressão da doença crônica
a inflamação é, a princípio, subclínica, geralmente chamada “inflamação silenciosa”. Essa inflamação insidiosa fica abaixo do limiar
de diagnóstico clínico. O dano celular e tecidual ocorre por anos
antes de ser notado. É como um fogo “lento”, onde um pouco de
fumaça e calor são evidentes antes que, por fim, surja uma chama.
Alguns chamam o estágio inicial da doença crônica de “doença de
progressão lenta” (Noland, 2013). A inflamação da doença crônica
é descrita da seguinte maneira:

TABELA 3-1
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A inflamação sistêmica crônica e de baixo grau pode ser
definida como a elevação de 2 a 3 vezes da concentração de
mediadores inflamatórios circulantes, geralmente associados ao
braço inato do sistema imune. É um estado que se desenvolve de
forma lenta (diferentemente das respostas inflamatórias agudas patológicas, a sepse, por exemplo) e sua origem não pode
ser identificada com facilidade (diferentemente das doenças
inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide e a doença
intestinal inflamatória, em que outros sintomas identificam a
inflamação local desregulada). Isso dificulta o desenvolvimento
de estratégias terapêuticas adequadas direcionadas à causa
e ao sintoma (inflamação) de forma coordenada (Calcada
et al., 2014).
O início de inflamação prolongada in utero, decorrente do
ambiente inflamatório materno, é muito preocupante, pois programa o feto para uma vida de doença crônica (Barker, 1998;
Delisle, 2002; European Foundation for the Care of Newborn
Infants [EFCNI], 2015; Fisher et al., 2012; Fleisch et al., 2012;
Cap. 15).
As elevações clínicas de biomarcadores inflamatórios, como
a proteína C reativa de alta sensibilidade (CRP-hs) (plasma), a
taxa de sedimentação, a interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose
tumoral alfa (TNF-alfa), representam marcadores sistêmicos da
inflamação que são exacerbados pela resistência à insulina (IR) e
pela hiperinsulinemia (Das, 2012, 2014; Tabela 3-1). As doenças
bem caracterizadas por esses marcadores incluem a cardiopatia, o
diabetes, as doenças autoimunes e, talvez, o câncer e a doença de
Alzheimer (Birch et al., 2014; Wu, 2013).
Há outras fisiologias comuns compartilhadas por essas condições inflamatórias, inclusive alterações nos pools teciduais
de nutrientes, no plasma e na composição de ácidos graxos
poli-insaturados e antioxidantes das membranas das hemácias.
Esta síndrome multifatorial (geralmente chamada de síndrome
metabólica) é relacionada à obesidade e, mais importante, à

Biomarcadores da Inflamação Prolongada

Exame

Referência

Associação

< 7,6 ng/mL
< 18 anos: não estabelecida
≥18 anos: 63-137 ng/mL
≤3,0 mg/L

DNA, aumento de ROS e proliferação celular*
Inibidor de óxido nítrico (NO) derivado de L-arginina (Arg)

Amostra de Sangue
8-hidroxi-2-desoxiquanosina
Dimetilarginina assimétrica (ADMA)
Proteína C reativa de alta
sensibilidade
CA-125

0-35 U/mL

CA 15-3/CA 27-29
CA-19-9
Carboidratos Ag 19-9 (exames
de triagem)
CEA (outras amostras também)
Linfócitos CD4
Porcentagem de CD4
Contagem de CD8

< 32 U/mL
< 55 U/mL
Até 20% dos indivíduos não expressam
CA 19-9
12-100 anos: 0-5,0 ng/mL

Ceruloplasmina (cobre ligado/
reagente de fase aguda)

18-46 mg/dL

Eosinófilos

1-4%

Inflamação sistêmica relacionado à infecção bacteriana,
trauma, TAV, atividade neoplásica
Inflamação no abdome
Câncer ovariano
Fibroides uterinos
Câncer de mama, avançado
Câncer pancreático
Infecções no fígado, na vesícula biliar e no pâncreas
Câncer
Infecções pelo HIV, doenças autoimunes
Infecções
Linfoma
Reagente de fase aguda
Câncer (elevado)
Doença de Wilson (baixo)
Síndrome de Menkes (baixo)
Em números elevados, marcador inflamatório de alergias/
sensibilidades, verminoses, parasitoses, doenças autoimunes,
neoplasias
Continua
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TABELA 3-1

Biomarcadores da Inflamação Prolongada

(cont.)

Exame

Referência

Associação

Ferritina (ferro armazenado)

Homens ≥5 anos: 24-150 ng/mL
Mulheres ≥5 anos: 12-150 ng/mL

Fibrinogênio/Plaquetas

150-450 mg/dL /150-450 bilhões/L

Homocisteína (Hcy)

0-15 umol/L

IgA Total ou IgA específica

50-350 mg/dL

IgE Total ou IgE específica

800-1.500 mg/dL

IgG Total ou IgG específica

800-1.500 mg/dL

Interleucina 1 (IL-1)

< 3,9 pg/mL

Interleucina 8 (IL-8)

< 17,4 pg/mL
< ou = 5 pg/mL (2014)

Insulina (Korkmaz 2014)
Peróxidos Lipídicos
Enzima hepática: ALT
Enzima hepática: AST

2,0-12,0 ulU/mL
< 2,60 nmol/mL
0-35/U/L
0-35 U/L

Enzima hepática: FA
Enzima hepática: GGT

30-120 U/L
0-30 U/L

Reagente de fase aguda
Hemocromatose (genética)
Intoxicação por ferro
Coagulação intravascular disseminada (DC)
Doença hepática
Bloqueio do metabolismo da homocisteína à cistationina relacionado aos
cofatores B6, B12, ácido fólico, betaína
Concentração elevada em doenças linfoproliferativas; infecções crônicas;
doenças autoimunes; doença celíaca
Concentração elevada em doenças alérgicas e respostas inflamatórias
imediatas; infecções parasitárias
Em concentração elevada, marcador inflamatório de sensibilidades
tardias; infecções crônicas
Formação de ossos, secreção de insulina, regulação do apetite, febre,
desenvolvimento neuronal
Neoplasias/promoção da angiogênese
Obesidade
Estresse oxidativo
Em concentração elevada, resistência inflamatória à insulina
Elevação inflamatória em caso de estresse oxidativo/triglicerídeos altos
Elevação inflamatória em doenças hepáticas
Elevação inflamatória em infecções ou lesões hepáticas, renais e
musculares
Elevação inflamatória relacionada ao fígado, aos ossos, à placenta
Em concentração elevada, marcador inflamatório de doenças hepáticas,
neoplasias, intoxicação

Enzima hepática: LDH
Antígeno Prostático
Específico (PSA)
Fator reumatoide (RF)

50-150 U/L
PSA Total ≤4,0 ng/mL
% PSA Livre >25 % (calc)
Menos de 40-60 u/mL
Título inferior a 1:80 (1 para 80)

Taxa de sedimentação/ESR/
Westergren

Homens < 50 anos de idade: < 15 mm/h
Homens > 50 anos de idade: > 20 mm/h
Mulheres < 50 anos de idade: > 20 mm/h
Mulheres > 50 anos de idade: < 30 mm/h
60-80 g/L (6,0-8,0 g/dL)
Proteínas Totais no soro
Reagente de fase aguda
35 - 50 g/L (3,5 – 5,0 g/dL)
(meia-vida ∼ 20 dias)
2,6-4,6 g/dL
Inflamação crônica, baixas concentrações de albumina e outras doenças

Proteína Total
Albumina
Globulina
TH17
Interleucina 17 (IL-17)
TNF-a

0,0 – 1,9 pg/mL
1,2-15,3 pg/mL

Ácido Úrico

2-7 mg/dL

VEGF
Leucograma

31-86 pg/mL
4,5-11 x 10E3/uL

Inflamação prostática
Câncer de próstata
Artrite reumatoide
Síndrome de Sjorgrens
Doença autoimune
Marcador de inflamação sistêmica relacionado a doenças autoimunes,
infecções virais, fenômeno de rouleaux, influência carcinoide

Infecções fúngicas, bacterianas e virais, doenças autoimunes
Inflamação sistêmica
Reagente de fase aguda
Mal de Alzheimer, infecção, depressão, IBD, câncer
Antioxidante; concentração elevada em caso de anomalia do ciclo de
urato e exacerbado pela proteína da dieta, gota e outras doenças
Câncer, angiogênese
(Número elevado) Leucocitose, infecções bacterianas, anemia,
tabagismo
(Número baixo) Câncer, radiação, infecção grave

Amostra de Fezes
Calprotectina

2–9 anos: 166 µg/g de fezes
10–59 anos: 51 µg/g de fezes
≥ 60 anos: 112 µg/g de fezes
Negativa
> 200 mcg/g

Doença intestinal inflamatória
Inflamação intestinal
Neoplasias
Inflamação intestinal
Função pancreática exócrina

5-hidroxi-indoleacetato (5-HIAA)

1,6-10,9 mcg/mL creatinina

p-hidroxifenil-lactato (HPLA)

< 1,45 mcg/mL creatinina

Concentração elevada em caso de degradação inflamatória da
serotonina
Relação inversa à depleção de ácido ascórbico

Lactoferrina
Elastase pancreática I

Urina

CEA,antígeno carcinoembrionário; HIV, vírus da imunodeficiência humana; TAV, tecido adiposo visceral.
ALT, alanina aminotransaminase; AST, aspartato aminotransaminase; FA, fosfatase alcalina; GGT, gama glutamil transferase; IBD, doença inflamatória intestinal; LDH, desidrogenase
láctica; VEGF, fator de crescimento endotelial vascular.
*Os valores normais podem apresentar pequenas variações entre diferentes laboratórios.
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resistência à insulina e à adiposidade central evidenciada pela
presença de tecido adiposo visceral (TAV). (A síndrome metabólica é discutida nos Capítulos 7 e 30.) No entanto, a expressão
da inflamação prolongada é individual, e as pessoas não necessariamente precisam apresentar todas as características descritas
anteriormente.
Para que o nutricionista incorpore os fatores relacionados à
inflamação prolongada na avaliação nutricional é importante
conceituar a perspectiva da carga inflamatória total de uma pessoa
(Fig. 3-1). Essa carga é uma compilação de todos os fatores na
anamnese ou na história do paciente que contribuem para a inflamação apresentada pela pessoa. Uma vez que diversos fatores são
identificados na dieta, no estilo de vida, no ambiente e na genética,
o padrão de localização da geração do maior risco inflamatório
fica claro e baseia a intervenção com um plano de tratamento
nutricional médico (MNT).
Antígenos
Os antígenos são a fonte de inflamação que se torna crônica
quando a exposição é contínua (Cap. 26). Durante a avaliação da
carga inflamatória total de um indivíduo a “carga antigênica” é
importante. De modo geral, considera-se que os antígenos sejam
provenientes de alimentos aos quais o indivíduo é alérgico ou
sensível, mas também podem ser derivados de cosméticos, roupas,
móveis, substâncias inaladas, materiais de construção e outras
substâncias no ambiente. Os antígenos dos alimentos tendem a
ser mais significativos quando a pessoa perdeu a integridade da
barreira intestinal e em situações de permeabilidade intestinal, às
vezes chamada de “extravasamento intestinal” (Fasano, 2012). Esta
condição permite o acesso de moléculas maiores no microambiente
interno, desencadeando uma cascata de respostas imunológicas
(Caps. 26 e 28).
Genômica
Os exames genômicos preditivos, o histórico familiar e a história pessoal são obtidos enquanto o clínico ouve a história do paciente durante
a avaliação. Esta informação ajuda a formar um quadro de individualidade bioquímica (Williams, 1956), que influencia a resposta à
inflamação. Desde a realização do Projeto Genoma Humano (2003)
o rápido desenvolvimento de exames genômicos para aplicação
clínica aumentou muito a caixa de ferramentas do nutricionista
clínico. A nutrigenômica, a nutrigenética e a epigenética são novos
campos de estudo acerca da interação metabólica de um indivíduo
com seu ambiente (Dick, 2015; Cap. 5).

Carga Inflamatória Total
Infecção
Trauma

Antígenos
Imune
Autoimune

Carga
inflamatória
total

Estresse/Toxinas
Falta de sono
Maus hábitos de estilo de vida

FIGURA 3-1 Carga inflamatória total.
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Composição do Corpo
As doenças crônicas são diretamente relacionadas ao aumento
da gordura corporal, que é exacerbado por inatividade física,
dieta ruim, falta de sono restaurador e estresse imunológico,
que, por sua vez, aumentam a inflamação. A distribuição da
gordura tem a mesma importância que o aumento da porcentagem de gordura corporal. Em todas as idades a adiposidade
central é uma grave preocupação de saúde. Descobriu-se que o
tecido adiposo visceral (TAV) tem funções endócrinas e secreta várias adipocinas inflamatórias conhecidas, como a resistina, a leptina e a adiponectina, além de TNF-alfa, e todas essas
moléculas contribuem para a carga inflamatória total sistêmica
(Hughes-Austin et al., 2014). A sarcopenia é causada pela perda
de massa corporal magra devido à carga inflamatória contínua,
e é exacerbada pela menor atividade física. De modo geral, a
sarcopenia é acompanhada pela maior porcentagem de gordura
corporal, principalmente o depósito de TAV, com aumento do
perímetro da cintura.
A composição corporal pode ser avaliada (Cap. 7) e, se anormal
conforme a massa corporal magra (MCM) e a massa de gordura (MG) do indivíduo, deve ser considerada um marcador primário para o monitoramento da inflamação prolongada (Biolo
et al., 2015; Juby, 2014; Stenholm et al., 2008).
Hoje, a obesidade está na interseção entre a inflamação e as
doenças metabólicas, causando uma aberração da atividade
imune e maior risco de diabetes, aterosclerose, esteatose hepática e inflamação pulmonar, entre outras enfermidades.
Khan et al., 2014a
Além da avaliação dos indivíduos com sobrepeso, obesidade e
TAV, é importante analisar os pacientes com índice de massa corporal (IMC) normal ou baixo. No entanto, os fenótipos de composição
corporal não podem ser determinados apenas com base no IMC
(Roubenoff, 2004). O Capítulo 7 discute a avaliação da composição
corporal (Visão Clínica: Obesidade Sarcopênica a seguir).
Desregulação Energética
Outro sistema fisiológico subjacente envolvido na inflamação é
o comprometimento da produção mitocondrial de adenosina
trifosfato (ATP) (Cherry e Piantadosi, 2015). A avaliação da função
mitocondrial enfoca a estrutura e a função, considerando conutrientes, como a coenzima Q10 e o ácido alfa lipoico (já produzido
pelo corpo), e seus efeitos protetores contra o estresse oxidativo. A
supressão da inflamação prolongada sistêmica promove um microambiente mais saudável para a melhora da função mitocondrial
e da produção de energia. A doença ou disfunção mitocondrial é
um problema de produção de energia. Quase todas as células do
corpo têm mitocôndrias, que são pequenas “usinas energéticas”
que produzem a energia essencial para o organismo. A doença
mitocondrial indica que as usinas energéticas das células não estão
funcionando de maneira adequada. Nesses casos, algumas funções
do corpo não trabalham normalmente. É como se o corpo sofresse
falta de energia: há uma gradação de efeitos, como uma “queda de
luz” ou um “blackout”.
As razões de carboidratos, lipídeos e proteínas afetam a
função mitocondrial, principalmente a regulação de glicose e
insulina. Durante cada avaliação a determinação das razões mais
favoráveis de macronutrientes e as necessidades nutricionais
individuais são o fundamento para intervenções mais eficazes visando ao restauro da saúde mitocondrial e ao bem-estar
geral. A queixa de “fadiga” é a expressão fenotípica mais comum
da disfunção mitocondrial (http://mitochondrialdiseases.org/
mitochondrial-disease/2013 . Acessado em 07/02/15.) (Novos
Rumos: Inflammaging a seguir).
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VISÃO CLÍNICA
Obesidade Sarcopênica
Visão Clínica: Obesidade Sarcopênica

ASMI (kg/m2)

Composição corporal Fenótipos

Baixa adiposidade alta massa muscular
(LA-HM)

Alta adiposidade alta massa muscular
(HA-HM)

Baixa adiposidade baixa massa muscular
(LA-LM)

Alta adiposidade baixa massa muscular
(HA-LM)

FMI (kg/m2)
Nesta figura a composição corporal é mostrada como um espectro de ASMI
e FMI (de baixo a alto). Com base no modelo de Baumgartner (Waters e
Baumgartner, 2011), esses fenótipos podem ser mostrados da seguinte
maneira:
LA-HM= baixa adiposidade com alta massa muscular (indivíduos com baixo
FMI e alto ASMI)
HA-HM= alta adiposidade com alta massa muscular (indivíduos com alto
FMI e ASMI)
LA-LM= baixa adiposidade com baixa massa muscular (indivíduos com
baixo ASMI e FMI)
HA-LM= alta adiposidade com baixa massa muscular (indivíduos com alto
FMI e baixo ASMI).
Aqueles com LA-HM seriam os menos saudáveis.
Os limites foram definidos de acordo com os seguintes decis:
LA-HM (ASMI: 50–100; FMI: 0–49,99)
HA-HM (ASMI: 50–100; FMI: 50–100)
LA-LM (ASMI: 0–49,99; FMI: 0–49,99)
HA-LM (ASMI: 0–49,99; FMI: 50–100).
ASMI, índice de massa muscular esquelética apendicular; FMI, índice de
massa de gordura
A population-based approach to define body-composition phenotypes.
Carla MM Prado et al.: Am J Clin Nutr, 99:1369, 2014.

NOVOS RUMOS
Inflammaging
O envelhecimento é um fenômeno complexo e ubíquo causado por eventos
ambientais, estocásticos, genéticos e epigenéticos em diferentes tipos
celulares e tecidos e suas interações ao longo da vida. Uma característica difundida dos tecidos em envelhecimento e da maioria, se não de
todas, das doenças relacionadas à idade é a inflamação crônica. O termo
“inflammaging” (de inflammation, inflamação, e aging, envelhecimento)
descreve a inflamação sistêmica crônica e em baixo grau observada no
envelhecimento na ausência de infecção franca (inflamação “estéril”), e é
um fator de risco altamente significativo da morbidade e da mortalidade em
idosos (Franceschi e Campisi, 2014).

Microbioma
Após o Projeto Genoma Humano os National Institutes of
Health (NIH) lançaram estudos para identificação genômica
e caracterização dos microrganismos associados a humanos
saudáveis e doentes. Os achados excitantes enfocam cinco sítios

corporais (boca, pele, vagina, sistema gastrointestinal (GI) e
nariz/pulmão) e revelam dados que superam as expectativas. O
número total de genes no microbioma humano é dez vezes maior
do que o genoma humano. Quando a delicada comunidade do
microbioma na superfície e no interior do corpo é perturbada
e alterada do basal saudável passa a ser um fator na promoção
da inflamação prolongada e afeta a forma de utilização do alimento. A perda de diversidade do microbioma e a presença de
bactérias específicas indesejáveis ou virulentas parecem ser um
achado comum relacionado a diversas doenças (Fasano, 2012;
Viladomiu, 2013).
A causa dessas alterações nos padrões da microbiota, de “saudável” a disfuncional, parece ser influenciada pela genética, dieta,
exposição a toxinas ambientais e uso de antibióticos (National
Institutes of Health [NIH], 2014). Após a determinação da doença, o clínico que se baseia na biologia de sistemas geralmente usa
a Análise Abrangente de Digestão nas Fezes (CDSA) funcional
para obter informações mais quantitativas e específicas acerca da
condição do ambiente intestinal e da microbiologia. Os exames
de CDSA para detecção de marcadores inflamatórios, como
calprotectina, lactoferrina e elastase pancreática 1 no intestino,
funcionam da mesma maneira que a taxa de sedimentação ou
mensuração de proteína C reativa-ultrassensível (CRPus) e
IgA, e são marcadores da inflamação no sangue (Gommerman,
2014). Uma vez que o sistema GI contém cerca de 70% do sistema imune, é importante avaliar sua condição — da boca ao
ânus — como parte da carga inflamatória total de um indivíduo (Underwood, 2014). O novo campo de estudo acerca das
doenças relacionadas a distúrbios no ambiente intestinal e ao
sistema imune é chamado de enteroimunologia (Lewis, 2014;
Fig. 3-2).
Hipercoagulação
Com a inflamação vem um grau de coagulação, cada vez menos
saudável, nos fluidos corporais. Em algum ponto o microambiente também fica viscoso e congestionado, facilitando o
desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, doença
cardiovascular e doenças infecciosas (Karabudak et al., 2008).
Esse aumento na viscosidade de fluidos corporais aumenta
a secreção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, que
podem preparar o terreno para qualquer doença crônica. A
autofagia é a resposta normal de elevação do nível de enzimas
proteolíticas para “limpar” os debris celulares e prepará-los para
a reciclagem ou eliminação (Gottleib e Mentzer, 2010; Gurkar
et al., 2013; Wallace et al., 2014).
Os fatores dietéticos que ajudam a manter a viscosidade dos
fluidos são a hidratação, a vitamina E com quantidade signifi cativa de gama-tocoferol, os ácidos graxos poli-insaturados
(AGPIs), as gorduras monoinsaturadas (AGMIs) e a ausência
de quaisquer infecções crônicas subclínicas e de alimentos ou
substâncias que possam atuar como antígenos ( Cap. 26 ). Os
biomarcadores comuns da maior viscosidade dos fluidos corporais são o fi brinogênio com plaquetas no sangue, além da
gravidade específica e da presença de “turbidez” ou muco à
urinálise.
Infecção
As infecções agudas são facilmente reconhecidas e diagnosticadas devido a seus sinais e sintomas claros, como febre, leucocitose, pus e taquicardia. As infecções subclínicas, por outro
lado, podem não ser percebidas por anos ou décadas enquanto
promovem uma condição inflamatória “lenta”, de detecção difícil, que prejudica a integridade das células e tecidos do corpo.
Bons exemplos são o vírus da hepatite C (HCV), que começa
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ENTEROIMUNOLOGIA

A enteroimunologia inclui as fisiopatologias subjacentes de muitas, se não de todas, doenças
autoimunes. Cerca de 50% das células imunológicas do corpo estão alojadas no intestino.
O intestino secreta a maior quantidade de citocinas inflamatórias no organismo. O que
acontece em um INTESTINO inflamado pode exacerbar a inflamação por todo o corpo.

Sintomas não específicos comuns
na doença enteroimune
Área Afetada
Cognitiva

Sintomas
Confusão mental, má
concentração, dificuldades
de aprendizado, má memória,
letargia, apatia, raiva,
inquietação, hiperatividade

Sensorial

Vertigem, tontura, tinido

Algumas doenças neurológicas
associadas a enteroimunopatias
■
■
■
■
■
■
■

Emocional
Somática

Gastrointestinal

Respiratória

Ansiedade, distimia,
depressão, agressividade,
irritabilidade
Cefaleias, insônia, fadiga, dor
articular, dor muscular, rigidez,
fraqueza, ganho de massa
corporal, retenção de fluidos,
angina não isquêmica
Dispepsia, timpanismo,
eructação, constipação,
cólicas abdominais,
náusea, flatulência
excessiva
Congestão, excesso
de catarro e muco,
dispneia, tosse crônica,
engasgo

■
■
■

Autismo
Doença de Alzheimer
Mal de Parkinson
Esclerose múltipla
Depressão
Transtorno bipolar
Esquizofrenia
Enxaqueca
Ataxia cerebelar
Determinadas doenças convulsivas

CÂNCER
DIABETES

DOENÇAS
NEUROLÓGICAS

INFLAMAÇÃO

DOENÇAS
AUTOIMUNES

ARTRITE

DOENÇA
CARDIOVASCULAR

DOENÇA DE
ALZHEIMER

DOENÇAS
PULMONARES

Adaptado de Lewis (2013)
Copyright 2013 Diana Noland, MPH RD CCN

FIGURA 3-2 Enteroimunologia.

como uma infecção aguda, mas persiste como infecção crônica
no fígado ( Vescovo et al ., 2014 ), e o papilomavírus humano
(HPV), que se torna crônico no tecido cervical e pode causar
câncer cervical.
Todas as infecções crônicas aumentam o nível da resposta
imunológica para a produção de mediadores infl amatórios e
são exacerbadas por insuficiências e deficiências nutricionais
e desequilíbrios entre condições pró e antioxidantes (Cokluk
et al ., 2015 ). Outros nutrientes, quando insuficientes para a
função ideal, envolvidos na persistência das infecções crônicas
por décadas, incluem a vitamina D, a vitamina C e os nutrientes
de metilação, como folato, B12, B6 e B2, que atuam como conutrientes na inflamação e nos mecanismos de controle imunológico ( Ames, 2010 ). Além disso, a saúde do microbioma no
sistema gastrointestinal, na pele e em outros orifícios corporais tem papel essencial na inflamação e na força ou fraqueza
imunológica.
Estresse
O estresse é inflamatório. As fontes de estresse metabólico podem
incluir lesão, infecção, desalinhamento musculoesquelético, falta de
sono, emoções, dieta não saudável, tabagismo, desafios à qualidade
de vida ou falta ou excesso de atividade física. Seja qual for a fonte

o estresse pode aumentar as necessidades nutricionais que contribuem para a depleção, e o nível de estresse oxidativo pode causar
danos às células e aos tecidos do corpo.

NUTRIENTES MODULADORES DA INFLAMAÇÃO
Na cascata dos eicosanoides há vitaminas, minerais e antioxidantes que agem como cofatores das enzimas compartilhadas
delta-5 e delta-6 dessaturase e elongase, que são necessárias para a
conversão dos ácidos graxos essenciais (EFA) e dos ácidos graxos
poli-insaturados (AGPIs) em prostaglandinas, e limitam sua taxa
de síntese. Estes conutrientes, listados na Figura 3-3, têm a importante capacidade de modular os ácidos graxos e seus produtos
anti-inflamatórios que têm papeis essenciais na fisiopatologia das
doenças crônicas e da inflamação sistêmica que contribui para
sua progressão.
As insuficiências e os desequilíbrios nutricionais que acompanham a inflamação prolongada podem, a princípio, não ser
reconhecidos. Junto à possível ingestão dietética insuficiente de
nutrientes pode haver desequilíbrios dos reservatórios de nutrientes corporais. Diversos fatores estressantes ou polimorfismos de
único de nucleotídeo (SNPs) (Cap. 5) também podem aumentar
as exigências nutricionais para o atendimento das necessidades

DIETA
Grupo do ω-6

Grupo do ω-3

Ácido linoleico (LA)
18:2n-6

Insulina
restrição calórica

Ácido alfa-linolênico (ALA)

∆6 Dessaturase
Mg2+, B6, Zn
Vit A, C, B3

Ácido γ-linolênico (GLA)
18:3n-6

Envelhecimento
Hiperglicemia
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Colesterol

Zn, Mg2+, B6
Elongase
Ácido di-homo-γ-linolênico (DGLA)
20:3n-6

Niacina
PGE1

Zn
Vit C
Vit A

∆5 Dessaturase
B6, B3, Vit C, Zn, Mg2+, Vit A

Anti-inflamatório

Estatinas, ácido
fólico, B12,
curcumina

Ácido araquidônico (AA)
20:4n-6

Ácido eicosapentaenoico (EPA)
20:5n-3

Elongase
Ácido adrênico
22:4n-6

Ácido docosapentaênico(DPV)
22:5n-3

∆4 Dessaturase
22:5n-6

COX
LOX

COX
LOX

Prostanoides
do Grupo 2
TX2 PGI2
PGE2

Leucotrienos
do Grupo 4
LTB4 LTC4
LTE4

Ácido docosaexaenoico (DHA)
22:6n-3

Prostanoides Leucotrienos
do Grupo 5
do Grupo 3
LTB5 LTC5
TXA3 PGI3
LTE5
PGE3

S.P.M
Resolvinas E1
Resolvina D1

Anti-inflamatórios

Principalmente Pró-inflamatórios
S.P.M

S.P.M

Lipoxinas

Protectina
Maresina

S.P.M. = Mediadores especializados pró-resolução
COX = Cicloxigenase
LOX = Lipoxigenase

FIGURA 3-3 Mecanismos de modulação da inflamação por ácidos graxos essenciais e metabólitos
dos eicosanoides. As respostas biológicas inflamatórias são determinadas pelo equilíbrio entre alças de
feedback, como um botão de “liga e desliga”, influenciadas por mensagens de hormônios, pelo estilo
de vida e por nutrientes cofatores (os cofatores nutricionais enzimáticos primários são listados no diagrama). A cascata de respostas biológicas dos eicosanoides recebe mensagens ambientais advindas
da dieta, do estilo de vida, de infecções e de traumas. A partir dos ácidos graxos essenciais (LA, ALA)
são produzidos metabólitos dependentes de mensagens hormonais, do genótipo e dos cofatores nutricionais adequados da atividade de conversão enzimática. Em indivíduos saudáveis os desencadeantes
inflamatórios agudos que iniciam a resposta de cicatrização após infecções ou traumas retornam, então,
à homeostasia por meio de mediadores especializados pró-resolução (SPM). Esta dança complexa de
atividade bioquímica é prejudicada por interferências. A nutrição com ingestão regular, durante toda a
vida, de ácidos graxos essenciais e alimentos integrais ricos em nutrientes é a base do gerenciamento
saudável dos eicosanoides na inflamação aguda e prolongada.
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Ácido Linoleico Ômega 6 e Ácido Alfa-Linolênico Ômega
3 (Ácidos Graxos Essenciais)
A ingestão de peixe várias vezes por semana foi associada ao menor
risco de desenvolvimento de doença crônica, principalmente
cardíaca. É uma característica da Dieta Mediterrânea (Pallauf
et al., 2013), da Dieta Asiática (Kruk, 2014) e da mais recentemente estudada Dieta Nórdica ou Viking, descrita nos Estudos
de Biologia de Sistemas em Intervenções Dietéticas Controladas
e Coorte (Systems Biology in Controlled Dietary Interventions
and Cohort Studies, SYSDIET) (Kolehmainem, 2015; Uusitupa
et al., 2013). No metabolismo humano os óleos de peixe e seus
mediadores bioativos são fatores importantes para os processos
inflamatórios. A relação entre a dieta e a bioquímica inflamatória
apoia o forte posicionamento do nutricionista no desenvolvimento de intervenções individualizadas para assegurar o equilíbrio adequado dos alimentos produtores de eicosanoides que
diminuem a inflamação.
Três principais grupos de metabólitos de prostaglandina são
formados a partir dos dois primeiros ácidos graxos essenciais na
cascata de eicosanoides (ácido linoleico [LA] e ácido alfa-linolênico
[ALA]): prostaglandina 1 (PGE1) (anti-inflamatório derivado do
ácido di-homo gama-linolênico ômega 6 [DGLA]), prostaglandina
2 (PGE2) (pró-inflamatório derivado do ômega 6-araquidônico)
e prostaglandina 3 (PGE3) (anti-inflamatório derivado de ômega 3). Esses metabólitos são precursores de uma ampla gama de
mediadores lipídicos bioativos que influenciam a inflamação no
corpo. Mais uma vez, assim como fazer uma receita na cozinha,
o nutricionista pode avaliar e, então, desenvolver uma “receita”
individualizada de intervenção para a volta ao equilíbrio metabólico desses três grupos de metabólitos da cascata do eicosanoide
para o bem-estar do indivíduo. A forma mais precisa de avaliação
da condição dos ácidos graxos é a análise da ingestão dietética de
gordura (Tabela 3-2), da capacidade de absorção (adequação da
bile, função pancreática) e das hemácias (Kelley, 2009). A coleta
desses dados nutricionais de um indivíduo durante a avaliação
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B
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Resposta

metabólicas, e estes nutrientes depletados passam a ser “condicionalmente essenciais” para um indivíduo. O Dr. Robert P. Heaney
fez um diagrama conceitual simplificado, chamado curva sigmoide,
para ilustrar os conceitos das necessidades nutricionais variadas e
dinâmicas do “espectro das necessidades nutricionais” fisiológico
(Fig. 3-4).
A avaliação nutricional indica o estado de nutrição. Esta
capacidade de avaliação da condição nutricional dos tecidos
corporais é fundamentada em pesquisas baseadas em evidências, ciência fisiológica, capacidades individuais de tratamento
nutricional e conhecimento de que nenhum nutriente atua
de forma isolada, mas sim interage de forma extensa com
outros compostos moleculares (p. ex., hormônios, nutrientes, ROS). A manipulação da função biológica com a nutrição sempre deve incluir a consideração das restrições de
“limitação de taxa” em um sistema bioquímico. Como uma
receita culinária, em caso de depleção ou ausência de qualquer “ingrediente” na “receita da biologia da vida” o produto
fi nal é ruim ( http://blogs.creighton.edu/heaney/2013/06/25/
some-rules-for-studies-evaluating-nutrienteffects/).
Exemplos de alguns equilíbrios essenciais de parceria nutricional são os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, a vitamina D e a
vitamina A, o magnésio e o cálcio e o ácido fólico, B6, B2 e B12. Em
alimentos integrais ou não processados esses nutrientes existem
naturalmente em equilíbrio, como a vitamina A e D no óleo de
fígado de bacalhau, no fígado e em ovos (Quadro 3-1).
Os nutrientes parceiros com maior associação à inflamação
prolongada são discutidos a seguir.
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b

a
Ingestão
Curva sigmoide típica, mostrando a resposta fisiológica como
função da ingestão de nutrientes. São mostradas as respostas
esperadas de incremento iguais de ingestão, começando com a
ingestão basal baixa e passando a teores iniciais cada vez mais
altos. Os incrementos de ingestão A, B e C produzem, respectivamente, as respostas a, b e c. Apenas as ingestões na região
B produzem respostas grandes a ponto de permitir o exame
adequado da hipótese de que um determinado nutriente estimula
a resposta em questão. (Copyright Robert P. Heaney, MD., 2010.
Todos os direitos reservados. Usado com permissão.)

FIGURA 3-4 Curva sigmoide. (Heaney 2010) COM PERMISSÃO
DE ROBERT HEANEY Heaney RP: The Nutrient Problem, Nutr Rev
70:165, 2012.

pode revelar importantes desequilíbrios fisiológicos subjacentes
(Caps. 4 e 7).
O equilíbrio entre as duas vias de eicosanoides, ômega 3 e
ômega 6, exerce o controle inflamatório em resposta ao ambiente
metabólico (Gil et al., 2015). As prostaglandinas participam da
regulação do tônus vascular, da função plaquetária e da fertilidade (Ricciotti e FitzGerald, 2011; Stipanuk e Caudill, 2013).
Também desempenham papéis essenciais como mediadores
inflamatórios e moduladores da biologia de tumores, e são os
principais reguladores do crescimento e do transporte nas células
epiteliais ( Varga et al., 2014). Embora sua função seja, do ponto
de vista técnico, hormonal (autócrina/parácrina), por não terem
um órgão específi co de secreção, geralmente não recebem tal
denominação.
As prostaglandinas formadas como metabólitos da cascata são
os controladores metabólicos primários da inflamação aguda e crônica. A observação fundamental de que o ácido eicosapentaenoico
(EPA) do ômega 3 pode modular a biossíntese de eicosanoides
para suprimir a biossíntese de ácido araquidônico, um ácido graxo
ômega 6, foi feita pela primeira vez em 1962 (Machlin) e 1963
(Mohrhauer e Holman), dando início a uma infinidade de pesquisas sobre o uso de suplementos de óleo de peixe para redução
da inflamação.
Uma molécula interessante é formada pela cascata dos eicosanoides, o ácido docosaexaenoico (DHA) do ômega 3, um C22 com
efeitos anti-inflamatórios (Shichiri et al., 2014), que colabora com
o EPA de ômega 3. O EPA e o DHA são encontrados no óleo de
peixe e são bioquimicamente reversíveis, o que significa que podem
ser metabolizados de uma molécula para outra. O DHA é um
componente essencial de muitos tecidos corporais, como o olho
e o cérebro, e contribui na modulação da inflamação metabólica.
Esta molécula ilustra a enorme capacidade do corpo de ter sistemas
redundantes e múltiplos para fornecimento de moléculas essenciais
para o metabolismo.
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TABELA 3-2

Pesquisa de Ingestão Dietética de Gorduras e Óleos

Gorduras e Óleos
Indique quantas vezes POR SEMANA você consome as seguintes gorduras/óleos.
ÔMEGA 9 (estabilizador)
_ Óleo de Amêndoas
∼ 50% da energia proveniente de lipídeos
_ Amêndoas/Castanhas de Caju
por dia
_ Manteiga de amêndoas
Ácido Graxo Oleico
_ Abacates
_ Amendoins
_ Manteiga de amendoim (natural/mole)
ÔMEGA 6 (controladores)
Família dos Ácidos Graxos Essenciais
∼ 30% da energia proveniente de lipídeos por dia
LA →GLA →DGLA →AA

ÔMEGA 3 (fluidificantes/ comunicantes)
Família dos Ácidos Graxos Essenciais
∼ 10% da energia proveniente de lipídeos por dia
ALA →EPA →DHA
GORDURAS SATURADAS BENÉFICAS (estrutura)
∼10% da energia proveniente de lipídeos por dia
Triglicerídeos de Cadeia Curta/Média

GORDURAS/ÓLEOS DANIFICADOS (que promovem
estresse em células e tecidos)
Devem ser < 5% (tente evitar)
Gorduras Trans
Acrilamidas
Ácidos Graxos de Cadeia Ímpar
Ácidos Graxos de Cadeias Muito Longas (VLCFA)/
danificadas

_ Ovos (inteiros), orgânicos (AA)
_ Carnes (comerciais) (AA)
_ Carnes (animais alimentados com
gramíneas, orgânicas) (AA)
_ Castanhas do Pará (cruas)
_ Pecã (crua)
_ Avelãs (cruas)
_ Sementes de Cânhamo
_ Óleo de peixe em cápsula: ↑DHA
_ Óleo de peixe em cápsula: ↑TEPA
_ Peixe (salmão/outros peixes)
_ Peixe (moluscos)
_ Sementes/alimentos com linho
_ Óleo de Coco
_ Manteiga, orgânica
_ Ghee (manteiga clarificada)
_ Laticínios, crus e orgânicos
_ Margarina
_ Óleos vegetais comuns (milho, girassol, canola)
_ Maionese (Comercial)
_ Óleo Hidrogenado (como ingrediente)
_ Queijos “imitações”
_ Tempurá

_ Azeitonas
_ Azeite
_ Sementes de gergelim/tahini (pasta
de gergelim)
_ Húmus (óleo de tahini)
_ Macadâmias
_ Pinhão
_ Prímula (GLA)
_ Óleo de Cassis (GLA)
_ Óleo de Borragem (GLA)
_ Óleo de Cânhamo
_ Óleo de Semente de Uva
_ Sementes de Girassol (cruas)
_ Sementes de abóbora (cruas)
_ Óleo de Linho
_ Óleo DHA UDO’s®
_ Algas
_ Pó Greens com algas®
_ Sementes de chia
_ Carnes, animais alimentados com
gramíneas
_ Carne de caça
_ Aves, orgânicas
_ Ovos, inteiros e orgânicos
_ Donuts (fritos)
_ Alimentos fritos por imersão
_ Salgadinhos fritos em óleo
_ Molho comum de salada
_ Manteiga de Amendoim (JIF®, etc.)
_ Nozes/sementes torradas
_ Produtos com gorduras hidrogenadas

©2004, Diana Noland MPHRDCCN

As principais interseções metabólicas na cascata dos eicosanoides são o ácido gama-linolênico (GLA) ômega 6, o ácido di-homo
gama-linolênico (DGLA) e o ácido araquidônico (AA), que coexistem com o ácido eicosapentaenoico (EPA) ômega 3 e o ácido
docosaexaenoico (DHA). Com o amadurecimento da compreensão
das funções desses metabólitos eicosanoides nos últimos 50 anos
suas relações sinérgicas e a necessidade de mantê-los em equilíbrio
homeostático são agora conhecidas (Das, 2011). Os eicosanoides
ômega 6 e ômega 3 compartilham as mesmas enzimas dessaturase
e elongase, de modo que competem entre si, mudando em resposta
ao ambiente e à disponibilidade de nutrientes cofatores (Reed,
2014).
Atualmente o conhecimento de que a ingestão de ácidos
graxos pode alterar as respostas fisiológicas por modificação
do metabolismo de eicosanoides, com o favorecimento da
síntese de prostaglandinas e leucotrienos anti-inflamatórios
(produzidos pela oxidação do ácido araquidônico), pode ajudar
o tratamento da inflamação crônica ( Arm et al ., 2013 ). Com
o aumento dos ensaios controlados randomizados espera-se
que isso gere um modelo melhor para o estudo das influências
nutricionais sinérgicas sobre o metabolismo. Wergeland et al.
projetaram um estudo multivariável da combinação de tratamentos com ácidos graxos que mostraram a supressão da inflamação na esclerose múltipla, descrita como um “efeito benéfico
e modificador da doença pela maior ingestão de ácidos graxos
poli-insaturados (AGPIs)” ( Wergeland et al., 2012). Em 1993

Berth-Jones dizia que “uma vez que os ácidos graxos essenciais
ω6 e ω3 podem apresentar essa propriedade [anti-inflamatória],
é possível que a administração simultânea de ambos tenha efeito
sinérgico” (1993).
Metabolicamente os cinco eicosanoides primários (GLA, DGLA,
AA, EPA, DHA) colaboram e competem por enzimas compartilhadas na formação de grupos de prostaglandina: prostaglandina
1 (PGE1), prostaglandina 2 (PGE2) e prostaglandina 3 (PGE3)
(Fig. 3-3). Cada grupo tem um papel essencial no controle das
doenças inflamatórias. Até o interesse científico, na década de 1990,
na influência dinâmica do EPA ômega 3 sobre os níveis elevados
de AA ômega 6, a ingestão dietética de ácidos graxos essenciais era
o principal determinante das concentrações desses ácidos graxos
na composição tecidual.
No entanto, com o aumento do conhecimento acerca do ômega 3 e de sua função, uma grande parte da população dos Estados
Unidos está adicionando ácidos graxos ômega 3 à sua ingestão
nutracêutica regular. Com isso, alguns indivíduos tomam mais
de 500 mg de EPA e/ou DHA por dia, suprimindo a biossíntese
de ácido araquidônico e ácido gama-linolênico (GLA), o que
pode desequilibrar os níveis dessas duas moléculas (Horribin,
2000). Os nutrientes parceiros precisam estar em equilíbrio
para que a função metabólica seja ideal. A avaliação nutricional
deve considerar os suplementos de ácido graxo que o paciente
toma e há quanto tempo, além da quantidade na dieta, para
determinação da possibilidade de desequilíbrio. Em caso de
disponibilidade de exames laboratoriais para determinação dos
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parâmetros relativos aos ácidos graxos, a avaliação quantitativa
pode ser também realizada (Djousse et al., 2012; Guo et al., 2010;
Mouglos et al., 1995) (Cap. 7).

Grupo da Prostaglandina 1 (PGE1): Anti-inflamatório
Os metabólitos de PGE1 são parte do equilíbrio entre os grupos
de prostaglandina para tratamento da inflamação, com efeito
anti-inflamatório primário sobre o microambiente tecidual. A
PGE1 é bastante importante para os efeitos de GLA e sua conversão a DGLA no controle da inflamação. O GLA não apenas
atenua a inflamação intracelular ao se converter em DGLA (Arm
et al., 2013), mas também reduz a inflamação na matriz extracelular
presente na nefropatia diabética (Kim et al., 2012). As evidências
sugerem que a integridade da pele e outras doenças inflamatórias
têm necessidade “condicionalmente essenciais” (Kendler, 2006) de
GLA (Harbige, 2003; Muggli, 2005).
Outra função fisiológica dos ácidos graxos é que GLA, DGLA,
EPA e DHA, se mantidos em equilíbrio, podem atuar como
inibidores da proliferação e da migração de células tumorais
in vitro e in vivo (Rahman et al., 2013; Wang et al., 2012; Yao
et al., 2014).

Grupo da Prostaglandina 2 (PGE2): Pró-inflamatório
Quando em Excesso
A capacidade apresentada pela PGE2 de aumentar a inflamação
tecidual é parte da causa da inflamação com dor, aumento de volume, febre, vermelhidão e constrição de vasos sanguíneos que leva à
perda de função. O nível de ácido araquidônico (AA) aumenta com
a lesão aguda, causando inflamação e aumento do fluxo sanguíneo para a cicatrização, mas com o caráter prolongado da doença
crônica a concentração de AA pode ficar “presa” em concentrações
altas e continuar a danificar o tecido, encorajando a degeneração.
Descobriu-se que na doença neoplásica a superprodução de PGE2
no ambiente tumoral estimula o crescimento e a formação de um
número substancial de carcinomas (Goodwin, 2010).
A concentração de AA pode ficar perigosamente elevada, em
especial quando a ingestão dietética tem concentrações deficientes
de ALA, EPA e DHA de ômega 3 para contrabalançar o AA. As
populações dos Estados Unidos e da maioria dos países industrializados vivem com altos níveis de AA devido à baixa ingestão de
óleos com ômega 3 e grande consumo de AGPIs e gorduras trans
altamente processadas.
Com todos os relatos dos últimos 20 anos, que colocam a concentração elevada de AA como o gerador da chama da doença
crônica, a função desta molécula em humanos saudáveis deve ser
reconhecida por sua contribuição positiva à estabilidade das membranas celulares e ao controle da inflamação. O AA tem funções
essenciais na agregação plaquetária e na vasoconstrição, por exemplo. O tratamento nutricional direcionado deve ter como objetivo
a homeostasia saudável, e requer monitoramento para assegurar
que a suplementação com ômega 3 não faça as concentrações de
AA caírem demais (Khan et al., 2014).

Grupo da Prostaglandina 3 (PGE3): Anti-inflamatória
Outro aspecto da ação anti-inflamatória é de responsabilidade
do grupo da PGE3 e seus metabólitos, do grupo do leucotrieno 5
e de outras moléculas, que promovem a supressão de AA, GLA e
DGLA. Essas moléculas são mais estudadas em relação às doenças
cardiovasculares, como a saúde vascular e da coagulação, mas, de
modo geral, a supressão de GLA não é percebida ou analisada.

Lipoxigenases (LOX)
As lipoxigenases (LOX)são intermediários que produzem leucotrienos 4 inflamatórios (PGE2) ou leucotrienos 5 anti-inflamatórios
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(PGE3). As moléculas LOX-4 e LOX-5 podem modular a inflamação, principalmente como mediadores da sinalização celular
e modificadores de estruturas da membrana celular. Exemplos
práticos de alterações estruturais são a maturação de hemácias
e a modificação da função da barreira pulmonar para melhora
da função brônquica na asma e em outras doenças. As moléculas
LOX também são substratos na mobilização de ácidos graxos em
membranas participantes no metabolismo de beta-oxidação de
ácidos graxos. LOX são expressas de forma mais intensa em casos
de estresse fisiológico (Brash, 1999; Allaj, 2013).

Cicloxigenase (COX)
Outro grupo de metabólitos dos eicosanoides, os produtos da
cicloxigenase (COX), tem importante papel na reprodução e na
resposta inflamatória com moléculas COX inflamatórias (PGE2)
e anti-inflamatórias (PGE1 e PGE3).

Mediadores Especializados Pró-resolução (SPM)
Recentemente novos metabólitos da cascata, de uma classe diferente,
foram reconhecidos e chamados mediadores especializados pró
-resolução (SPM); tais moléculas são derivadas de AGPIs ω3 e ω6.
Essas moléculas lipídicas podem iniciar a fase de resolução da inflamação para retorno do metabolismo à homeostasia. Esses SPMs são
as lipoxinas, as resolvinas, as protectinas e as maresinas (Fig. 3-3).
Esses mediadores parecem explicar alguns dos efeitos anti-inflamatórios dos metabólitos de PGE1, PGE2 e PGE3 (Calder, 2009).

REDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO NO CORPO
As pesquisas modernas com ácidos graxos essenciais (AGE) e
seus metabólitos enfocaram principalmente o impacto terapêutico sobre o processo inflamatório. No entanto, como em todos
os sistemas do corpo, há mediadores opostos para a regulação
desses sistemas e, assim, obtenção de homeostasia ou alostasia
para promoção da sobrevida. Dentre os mediadores primários
da inflamação estão as aminas biogênicas, como a histamina e
a serotonina, as citocinas, as prostaglandinas, os tromboxanos
e os leucotrienos. A ação anti-inflamatória de PGE1 e PGE3
se opõe e equilibra os sistemas inflamatórios de PGE2. Essas
duas ações são necessárias para um metabolismo saudável. Por
exemplo, os derivados de ômega 6 GLA e DGLA regulam o processo inflamatório por meio de sua atividade oposta e sinergia
com EPA, com formação direta de moléculas anti-inflamatórias
PGE1 ou inflamatórias PGE2 nos cruzamentos entre as vias.
Paralelamente, o metabolismo dos derivados do ômega 3 ALA,
EPA, DHA e de outras moléculas forma os metabólitos anti-inflamatórios PGE3, ao mesmo tempo que inibe a transformação
de AA a leucotrienos e a conversão de DGLA a PGE1. Esta ação
anti-inflamatória dos eicosanoides de ômega 3 é mais pesquisada devido à sua potente supressão de AA, associada à doença
cardiovascular ( Tousoulis et al., 2014).
É importante entender as enzimas responsáveis pelas conversões metabólicas saudáveis de ácidos graxos essenciais, LA
e ALA, e como influenciá-las com alimentos e nutrientes. Essas
enzimas são ilustradas na cascata dos eicosanoides (Fig. 3-3).
As enzimas dessaturases (delta-5 e delta-6) e elongases são compartilhadas e competem entre as vias do ômega 6 e ômega 3. A
delta-6-dessaturase transforma LA em GLA e ALA em EPA ao fazer
outras ligações duplas. De todas as etapas da conversão endógena
na cascata de eicosanoides, a determinada pela delta-6-dessaturase
é a menos eficiente e não tem os equipamentos bioquímicos para
lidar com a conversão da alta ingestão dietética de LA encontrada
na dieta norte-americana comum (Kurotani et al., 2012). Na competição entre os metabólitos de ômega 6 e ômega 3 pela enzima
há preferência pelos metabólitos de ômega 3. No entanto, esses
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sistemas enzimáticos são afetados pela adequação de nutrientes
cofatores, como zinco, vitamina B6 e magnésio, e outros fatores
fisiológicos e patológicos, como a hiperglicemia, que pode levar
à deficiência de GLA.
Isso é geralmente observado nos primeiros estágios do diabetes de tipo 2 relacionado à hiperglicemia. Foi demonstrado
que a suplementação com GLA desvia o sistema ineficiente da
delta-6-dessaturase para transformação de LA em GLA e, então,
em DGLA, e a via a ser seguida — da PG1 anti-inflamatória ou do
AA-PG2 inflamatório e seus derivados. EPA, na via do ômega 3,
desvia a conversão de ALA a EPA mediada pela delta-6-dessaturase
(Innis, 2014; Fig. 3-3). A biologia dos ácidos graxos essenciais
e, principalmente, o papel de GLA são importantes como parte
da supressão da inflamação prolongada excessiva (Dobryniewski,
2007; Miyake, 2009).
Uma abordagem direcionada, com o uso de lipídeos dietéticos,
nutracêuticos ou enterais e parenterais, faz com que os AGPIs
desviem o metabolismo dos eicosanoides para a homeostasia,
com atribuição de potentes efeitos anti-inflamatórios (Triana
et al., 2014; Waitzberg, 2014; Cap. 13). Há dados promissores
vindos da Europa, onde lipídeos intravenosos derivados do azeite
são usados há uma década, que indicam que a inflamação pode
ser menor com a administração de diferentes fontes intravenosas
de gordura. A estimulação inflamatória em curto e longo prazos
influencia as vias de COX, desviando-as para as COX “menos
inflamatórias” (PGE3 e tromboxano [TX]-3) e as resolvinas
derivadas de ácidos graxos poli-insaturados (LC PUFAs) EPA e
DHA através da epoxidação enzimática Cox-2 (5-lipoxigenase),
o que oferece proteção contra a inflamação (Kahn SA, 2014;
Uddin 2011).
As terapias dietéticas para melhora do equilíbrio e promoção
da conversão adequada de GLA a DGLA, direcionando a conversão
de DGLA em prostanoides PGE1, incluem o manejo do peso, o
aumento da sensibilidade à insulina e a formação de depósitos
nutricionais adequados de vitamina D, EFA, zinco, magnésio, B6
e outras substâncias. Dentre os nutracêuticos estudados estão os
óleos vegetais ricos em GLA derivados de prímula, cassis e borragem (Pickens et al., 2014).
O nutricionista experiente na avaliação do equilíbrio de ácidos
graxos de um indivíduo, primeiramente pela realização da pesquisa de ingestão dietética (Tabela 3-2) e, mais especificamente,
por meio da obtenção da análise de ácidos graxos em hemácias,
pode direcionar as intervenções de forma mais precisa e observar
resultados melhores no tratamento da inflamação. Com as informações conseguidas no exame de ácidos graxos em hemácias é
possível calcular o Índice de ômega 3, um indicador prognóstico
de doença cardiovascular (CVD) (Harris et al., 2004; von Schacky,
2014; Fig. 3-5).
Esses parâmetros de avaliação formam um mapa que pode
orientar as intervenções lipídicas individualizadas. Com essas
informações os níveis de lipídeos do corpo podem ser manipulados para uma composição saudável, restaurando um grau
ideal de inflamação-resposta imunológica em todos os sistemas
do organismo. O tratamento nutricional direcionado, usando
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FIGURA 3-5 Zonas-alvo de HS-Omega 3 Index®.

suplementos dietéticos, alimentos funcionais ou fitoterápicos,
pode mediar esses sistemas enzimáticos metabólicos e aproveitar a maleabilidade das membranas e dos tecidos, que é afetada
pelas alterações na dieta e no estilo de vida. De modo geral são
necessários de dois a 12 meses de tratamento nutricional para a
obtenção de resultados eficazes.
Enzimas do Citocromo P450
As enzimas do citocromo P450 (CYP450) são essenciais para a
produção de colesterol, esteroides, prostaciclinas e tromboxano
A2. Essas enzimas também participam da hidroxilação de primeira
passagem de moléculas tóxicas endógenas e exógenas no transporte
de detoxificação de toxinas para eliminação nas fezes e na bile, na
urina e no suor. Se a função enzimática for suprimida por sua má
integridade estrutural, por anomalias no pH do microambiente,
inflamação hepática, alteração da disponibilidade de nutrientes
cofatores ou genótipo de CYP450, há acúmulo de toxinas e aumento da carga tóxica do indivíduo. As enzimas CYP450 são expressas
principalmente no fígado, mas também no intestino delgado, nos
rins, nos pulmões e na placenta.
Estão surgindo novas ferramentas para avaliação de todos os
sistemas metabólicos do corpo. O exame de polimorfismos em
um único nucleotídeo (SNP) em CYP450, por exemplo, permite
o reconhecimento dos pontos fortes e fracos do metabolismo de
uma pessoa que podem influenciar as intervenções nutricionais
(Cap. 5). A maior disponibilidade de exames nutrigenômicos
apoia a aplicação clínica do genoma de um indivíduo para maior
entendimento de sua história e dos alimentos e nutrientes que permitem o funcionamento desses sistemas bioquímicos e genômicos.
Vitamina D
Na verdade a vitamina D (colecalciferol) atua como pró-hormônio
em múltiplos papéis, incluindo a modulação hormonal e imune,
além de ter efeitos anti-inflamatórios e antitumorais e promover
a apoptose (Alele e Kamen, 2010; Maruotti e Cantatore, 2010).
Isto sugere que a vitamina D pode contribuir fisiologicamente
para a regulação de todas as respostas imunológicas por meio
do receptor de vitamina D (VDR) expresso no núcleo dessas
células. Estudos epidemiológicos, genéticos e básicos indicam
o possível papel da vitamina D na patogênese de determinadas
doenças autoimunes sistêmicas e órgão-específicas (Agmon-Levin
et al., 2013).
A vitamina D é sintetizada na pele após a exposição à radiação
ultravioleta (UV) proveniente da luz solar ou artificial (terapeuticamente usada nas latitudes extremas ao norte e ao sul), e também
é obtida de fontes dietéticas (peixes oleosos, ovas de peixe ou
caviar, vísceras, gema de ovo e cogumelos; Apêndice 51). Na última
década ganhou atenção uma aparente epidemia global de baixas
concentrações de vitamina D sem causa conhecida. Muitas doenças crônicas são associadas à maior prevalência de concentrações
de vitamina D na forma de 25(OH)-vitamina D abaixo de 30 ng/
mL (75 nmol/L) ( Cap. 7 ). As recomendações para realização
do exame para medida da concentração de 25(OH)-vitamina D e
sua suplementação são cada vez mais comuns; o objetivo é aumentar as concentrações sanguíneas da vitamina para 40 a 50 ng/mL
(90 a 100 nmol/L). A concentração sérica de 25(OH)-vitamina
D de aproximadamente 52 ng/mL foi associada a uma redução
de 50% na incidência de câncer de mama (Krishnan et al., 2012).
Estima-se que para cada 1.000 UI/dia adicionais de ingestão
de vitamina D a concentração sérica de 25(OH)-vitamina D
possa aumentar em 4 a 5 ng/mL (10 a 20 nmol/L) (Stipanuk e
Caudill, 2013).
Os efeitos anti-inflamatórios da vitamina D são bem conhecidos
(Khan, 2014; Krishnan et al., 2012; Krishnan et al., 2013). Além
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disso, como nutriente parceiro a relação da vitamina A (retinol/
retinil palmitato) com a vitamina D se deve ao compartilhamento
do receptor nuclear RXR com o receptor de vitamina D (VDR),
estabelecendo um efeito sinérgico entre ambos. Na natureza as
vitaminas A e D são sempre encontradas juntas (p. ex., fígado,
gema de ovo; Apêndice 41). Devido à grande proximidade a este
receptor nuclear RXR em todas as células há uma relação sinérgica.
Se a concentração de uma dessas vitaminas também é alta ou
também é baixa, a função da outra pode ser afetada. A função
da vitamina A (retinol) é relacionada à da vitamina D e, assim, é
prudente e recomendado o exame do retinol e da 25(OH)-vitamina
D durante a investigação da vitamina D de um indivíduo antes da
suplementação (Schmutz et al., 2015).

Minerais
Magnésio
O magnésio participa de mais de 300 sistemas enzimáticos identificados no metabolismo. É um parceiro essencial como contrapartida do cálcio: o magnésio é o parceiro promotor parassimpático
“relaxante” do cálcio de promoção simpática e da “contração”.
Esses minerais atuam em equilíbrio no metabolismo saudável.
O magnésio é inversamente relacionado aos valores sanguíneos
sistêmicos da molécula inflamatória proteína C reativa (Dibaba
et al., 2015). O possível efeito benéfico da ingestão de magnésio
na doença crônica pode ser explicado, pelo menos em parte, pela
inibição da inflamação (Dibaba et al., 2015).
O estudo NHANES de 1999-2000 revelou que 60% da população dos Estados Unidos consumia magnésio em teores dietéticos
inadequados, devido à baixa ingestão de vegetais e grãos integrais. A baixa ingestão dietética de magnésio foi relacionada a
vários problemas de saúde, incluindo aqueles relacionados a
processos metabólicos e inflamatórios, como a hipertensão, a
síndrome metabólica (He et al., 2006; Rayssiguier et al., 2006;
Song et al. , 2005 ), o diabetes de tipo 2 ( Song et al. , 2004 ), as
doenças cardiovasculares ( Liu e Chacko, 2013 ; Stevanovic
et al., 2011), a osteoporose e alguns cânceres (p. ex., cólon, mama)
(Nielsen, 2010).
O magnésio requer o microambiente de outros nutrientes
essenciais, principalmente seus nutrientes parceiros, o cálcio e o
zinco. A ingestão dietética de vegetais ricos em clorofila, nozes,
sementes e grãos integrais fornece a quantidade adequada de
magnésio, caso a digestão e a absorção sejam normais (Apêndice
50). Recentemente, López-Alarcón et al ., em seu estudo que
associa a inflamação em baixo grau à obesidade em crianças, pesquisaram vários biomarcadores inflamatórios e concluíram que
os determinantes mais significativos da inflamação eram a dieta
deficiente em magnésio e a obesidade central (López-Alarcón
et al., 2014).
Zinco
O zinco é o cofator primário de mais de 300 enzimas, muitas das
quais participam de processos inflamatórios. O Apêndice 53 lista
as fontes alimentares de zinco. O zinco intracelular é necessário
para a sinalização celular no tecido intestinal desencadeada pela
citocina inflamatória TNF-alfa (Ranaldi et al., 2013). A deficiência
de zinco provoca atrofia e redução da função do timo. O timo é
responsável pelo desenvolvimento de linfócitos T, componentes
essenciais da imunidade.
O zinco é o nutriente parceiro do cobre e, assim, ambos devem
ser avaliados juntos. Gibson (2008) descreveu a perda de paladar
(principalmente em idosos) na deficiência de zinco, e esta alteração
deve ser observada durante a anamnese do paciente. Além disso,
como “dica” metabólica, uma vez que a fosfatase alcalina (FA)
é uma enzima dependente/sensível ao zinco, sua medida pode
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sugerir a maior investigação para detecção da insuficiência de
zinco. Atualmente a avaliação do estado de zinco inclui apenas
os dados de ingestão dietética, já que não há exames funcionais
confiáveis. No entanto, indicadores importantes são a medida de
cobre, a razão zinco/cobre em hemácias e o exame de minerais no
cabelo (Stipanuk e Caudill, 2013). No exame físico nutricional,
manchas brancas sob as unhas (na ausência de lesão), perda de
apetite, anorexia nervosa, perda do paladar normal, alopecia, hiperqueratinização cutânea, dermatite e anomalias reprodutivas podem
indicar uma possível deficiência de zinco (Stipanuk e Caudill, 2013;
Apêndices 21 e 22).
Metilação
A metilação é universal em todo o metabolismo, e os nutrientes
com fator metil são alguns dos promotores primários da metilação
saudável. As vitaminas do complexo B agem de modo sinérgico e
são essenciais ao processo de metilação. O ácido fólico, a B6, a B2 e
a B12 são as vitaminas que mais causam limitação de taxa nos casos
de insuficiência. Pesquisas recentes identificaram diversas vantagens das formas de vitamina quando usadas como suplementos
dietéticos no tratamento da inflamação de doença crônica. Isso
ocorre, por exemplo, com os SNPs em MTHFR 677C ou MTHFR
1298C quando a forma 5-MTHF do folato, em vez do ácido fólico sintético, é usada (Bailey, 2010; Manshadi, 2014; Miller, 2010;
Vollset, 2014) (Visão Clínica: Vitaminas Sintéticas e Bioativas do
Complexo B).

VISÃO CLÍNICA
Vitaminas Sintéticas e Bioativas do Complexo B
Vitaminas do Forma Sintética/Nome Forma Bioativa Natural
Complexo B Comum
em Alimentos
B1
B2
B3

Mononitrato de tiamina
Cloridrato de tiamina
Riboflavina
Ácido nicotínico
Niacina (termo genérico)

B5

B6

Ácido pantotênico
D-pantotenato
Pantenol
Cloridrato de piridoxina

B12

Cianocobalamina

B9

Ácido fólico

B7

Biotina

Tiamina (benfotiamina)
Riboflavina-5-fosfato
Nicotinamida adenina
dinucleotídeo (NAD)
NAD fosfato (NADP)
Niacinamida
Pantotenato

Piridoxina-5-fosfato
(P5P)
Metilcobalamina
Hidroxicobalamina
Adenoilcobalamina
Ácido folínico
5-Metiltetraidrofolato
5-Formiltetraidrofolato
Biotina (Biocitina)

Hoje, o sistema de metilação mais associado à inflamação da
doença crônica é a metilação de DNA, que é bastante sensível. As
doenças crônicas relacionadas à metilação por influências epigenéticas do ambiente são associadas ao possível desenvolvimento e
promoção do câncer (Ehrlich, 2002), às doenças intestinais inflamatórias, como a doença de Crohn (Karatzas et al., 2014), à função
cognitiva, aos transtornos afetivos (Hing et al., 2014) e às doenças
cardiovasculares (Delbridge, 2015).
Os mecanismos envolvidos nesta metilação têm importantes implicações na inflamação e nas respostas imunológicas
( Kominsky et al ., 2010 ). Esses mecanismos são baseados em
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cofatores da vitamina B e no papel que desempenham no
metabolismo da metilação de folato e homocisteína ( Nazki
et al., 2014), assim como na cascata de eicosanoides que produz
as prostaglandinas que controlam a infl amação. Esses fatores
metil participam da regulação positiva da expressão gênica relacionada ao metabolismo de neurotransmissores, óxido nítrico
(eNO) e metionina, precursores de compostos anti-inflamatórios
que protegem do dano oxidativo por estresse e outros mecanismos (Das, 2007).

serina
SHMT
PLP
glicina
THF
B6
MS
MSR

CH2-THF

Metionina

MATI/II
SAM
B12

FAD

citosina
GNMT
CH3-citosina

BHMT
SAH

MTHFR
CH3-THF Homocisteína

glicina

sarcosina

SAHH

CβS B6

VISÃO CLÍNICA

Cistationina

Entendendo a Cascata dos Eicosanoides
O principal grupo nutricional envolvido no controle da inflamação é formado
pelos ácidos graxos essenciais, pelo ácido alfa-linolênico (ALA) de ômega 3
e pelo ácido linoleico (LA) de ômega 6 e seus metabólitos, descritos como
a cascata dos eicosanoides ( Fig. 3-3 ). A capacidade de realização da
avaliação nutricional para tratamento da inflamação prolongada da doença
crônica depende do conhecimento do funcionamento da via da cascata dos
eicosanoides e das enzimas e cofatores nutricionais envolvidos. Os ácidos
graxos poli-insaturados (AGPI) metabólitos dos ácidos graxos essenciais e as
prostaglandinas, de função similar à hormonal, respondem como botões de
liga/desliga que reagem ao ambiente interno e externo, estimulando sinais
anti-inflamatórios ou pró-inflamatórios. Nas doenças crônicas os botões são
dominados por sinais pró-inflamatórios. Desequilíbrios no metabolismo de
prostaglandinas metabólitos de eicosanoides produzidos pelos ácidos graxos
essenciais ácido linoleico e ácido alfa-linolênico são bastante importantes
na determinação do início da inflamação prolongada, e são influenciados
pela ingestão dietética.

Hoje em dia os genes da metilação são os SNPs mais estudados
para a obtenção de dados que permitam a aplicação clínica. A
maioria dos laboratórios norte-americanos realiza essa análise
nos genes MTHFR C667T, MTHFR 1298C e COMT. Outros
estudos são feitos em laboratórios especializados ( Cap. 5 e
Fig. 3-6).
Flavonoides e Nutrientes Antioxidantes
Os flavonoides, ou bioflavonoides, são fitonutrientes associados às diversas cores encontradas em frutas e vegetais. Esses
fitonutrientes têm funções antioxidantes e anti-inflamatórias
que são benéficas para o sistema imune ( Grimble, 1994; Jeena et al. , 2013 ). Essas moléculas conferem proteção contra a
atividade de radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ROS)
que causam inflamação, e modulam os efeitos epigenéticos ao
colaborar com a condição de ácidos graxos e prostaglandinas
de uma pessoa.
Quando a condição de antioxidantes e flavonoides é inadequada à proteção de células e tecidos há dano acelerado, com
degeneração e depleção da saúde do indivíduo. O flavonoide mais
estudado até hoje é a curcumina, um componente da cúrcuma
(Agrawal, 2015; Tuorkey, 2014). Outro exemplo é a quercitina,
um componente da polpa de frutos cítricos, maçãs e cebolas, um
flavonoide amarelo com ação anti-inflamatória em mastócitos.
Os alimentos ricos em quercitina ajudam a supressão de reações
alérgicas ou de sensibilidade (Kim, 2014; Lee, 2013). Esses dois
flavonoides, bem como outros, são também encontrados como
suplementos para o tratamento nutricional direcionado quando
indicados (Quadro 3-3).
Vários sistemas antioxidantes estão envolvidos na proteção
contra esses ROS, principalmente no sistema de transporte de elétrons nas mitocôndrias. Dentre os 80 ou mais antioxidantes conhecidos, foi demonstrado que o ascorbato (vitamina C) reage com
outros antioxidantes biológicos, chamados “rede antioxidante”. O
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QUADRO 3-3 Alguns Antioxidantes

Flavonoides

Ácido Alfa Lipoico
Astaxantina
Bioflavonoides Cítricos
CoQ10
Curcumina
Epigalocatequina 3 Galato (EGCG)

Glutationa
Luteína
Licopeno
Quercetina
Reseveratrol
Zeaxantina

ascorbato age como agente redutor central, regenerando outros
antioxidantes biológicos (Stipanuk e Caudill, 2013). O ascorbato
interage com o complexo da vitamina E, conferindo proteção às
superfícies hidrossolúveis e lipossolúveis das membranas. Outros
membros importantes da rede antioxidante são a glutationa,
outro antioxidante hidrossolúvel sintetizado por todas as células
e que auxilia o papel central do ascorbato e da vitamina E; o ácido
lipoico, com seus componentes moleculares de água e lipídeos,
às vezes considerado o “antioxidante universal”; e a coenzima
Q-10, que protege estruturas lipídicas, principalmente no músculo cardíaco e nas membranas mitocondriais. A rede antioxidante
atua de forma sinérgica para suprimir a atividade dos ROS. Esses
nutrientes são metabólitos naturais em indivíduos saudáveis e
podem ser usados como suplementos em indivíduos doentes,
caso indicados.

Ecologia Intestinal e Microbioma
O sistema gastrointestinal tem muitas funções na saúde de um
indivíduo, e uma delas é a integridade imune. Isso ocorre porque
o maior órgão imune se localiza no sistema gastrointestinal, como
tecido linfoide associado ao intestino (GALT) e tecido linfoide
associado à mucosa (MALT), que contêm componentes do sistema imunológico inato e adaptativo, assim como quase 1,5 kg
de microrganismos simbióticos. A condição do tecido linfoide
intestinal e da ecologia microbiana exerce grande influência no
estado inflamatório do corpo (Lewis, 2014). A relação inversa entre
a integridade da barreira intestinal e a ecologia com a inflamação
sistêmica ou órgão-específica é bem documentada (Goldman e
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Schafer, 2012; Hold et al., 2014; Kinnebrew e Pamer, 2012; Pastorelli, 2013; Ruth, 2013).
As recomendações do tratamento clínico nutricional para
aumentar o consumo de alimentos fermentados, reduzir a ingestão de alimentos processados e evitar o consumo de alimentos
irritantes para o sistema gastrointestinal e de quaisquer antígenos
conhecidos para o indivíduo são básicas para melhoria da ecologia
microbiana. O uso terapêutico de alimentos funcionais (Abuajah, 2015), prebióticos e probióticos (Isolauri e Salminen, 2015) e
suplementos pode, ocasionalmente, ser indicado para restauro da
função intestinal ideal e redução da inflamação (Luoto et al., 2013;
Caps. 26 e 28).
Estilo de Vida
As doenças crônicas são conhecidas como “doenças do estilo
de vida”, e o tratamento total da infl amação requer a discussão de fatores relacionados ao estilo de vida para melhoria dos
resultados. Modificações de fatores do estilo de vida, como sono,
atividade física e interrupção do tabagismo, foram amplamente
disseminadas pelas agências de saúde pública. Mais recentemente, recomendações acerca da proteção à exposição a toxinas
ambientais, da gestão do estresse e das relações com a comunidade foram identificadas como fatores de influência significativa
sobre a doença crônica e a inflamação (Tay, 2013; Umberson,
2010).
Sono: Ritmo Circadiano
O Center for Disease Control (CDC) trata a insuficiência de
sono como um importante desafio de saúde pública, já que 50 a
70 milhões de adultos nos Estados Unidos foram diagnosticados
com distúrbios do sono (CDC, 2014a). A qualidade e a duração
do sono, a sensação de estar “com as energias recarregadas”, a
vitalidade ao despertar e o ânimo durante o dia, até a hora de
dormir, são os sinais do sono adequado. Os especialistas em sono
dizem que dormir é uma das atividades “mais anti-inflamatórias”
(Lombardo, 2005). Esta é uma declaração profunda. Hábitos
comuns, como assistir televisão antes de dormir e, às vezes, na
cama, produzem luz penetrante que reduz a produção de melatonina (o hormônio natural do sono em resposta à escuridão).
A apneia do sono, o ronco que atrapalha o sono do cônjuge e o
consumo de bebidas estimulantes durante o dia e no começo da
noite pioram a qualidade do sono. Sem o sono de qualidade o
corpo não tem um tempo de cicatrização parassimpática de qualidade (filosofias da medicina Ayurvédica e chinesa) que acalma
a inflamação do dia.
Os efeitos cumulativos do sono ruim afetam atividades
metabólicas, provocando ganho de peso, transtornos do humor,
estresse emocional e aumento das exigências nutricionais (Heaney, 2012 ). Os problemas do sono podem contribuir para o
desenvolvimento de doenças como hipertensão, cardiopatia,
depressão e diabetes, e somam estresse e inflamação a vidas já
muito agitadas. O sono afeta o equilíbrio do ritmo circadiano
de 24 horas, alterando hormônios, o humor, a imunidade, os
órgãos e a digestão. O sono ruim pode afetar todos esses sistemas
e alterar o grau de inflamação prolongada e do estado nutricional
(Lopresti et al., 2013).
Atividade Física
A pesquisa em fisiologia dos exercícios está revelando novas
orientações sobre o efeito da atividade física sobre a inflamação.
Além disso, a realização excessiva de exercícios por períodos prolongados pode produzir altas concentrações de espécies reativas
de oxigênio (ROS), metabólitos normais do metabolismo de
oxigênio. As concentrações elevadas de EROS causam danos por
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estresse oxidativo a estruturas celulares. As atuais recomendações são a realização de atividade intermitente durante o dia, em
intensidade branda a moderada. Os exercícios extenuantes devem
apenas ser feitos por pessoas treinadas, evitando os efeitos danosos
dos radicais livres gerados (Lopresti et al., 2013). A avaliação
nutricional do estado antioxidante pode permitir a identificação
da atividade metabólica excessiva de ROS e a orientação para proteção antioxidante dietética como parte da investigação da carga
inflamatória total de uma pessoa (Akil et al., 2015; Mankowski
et al., 2015; Cap. 7).
Estresse da Vida
Alguns profissionais de saúde e pesquisadores do estresse no corpo
humano dizem que o estresse prolongado e não resolvido é um dos
piores promotores do envelhecimento precoce e da doença crônica.
O estresse não resolvido, seja emocional, físico ou percebido, ou
ainda decorrente de infecção ou lesão, faz com que o sistema imune
responda com mais citocinas inflamatórias. A analogia usada para
descrever o estresse contínuo é ficar pronto para uma resposta de
“luta ou fuga”, sem ter para onde correr. Caso animais ou seres
humanos tenham medo, correm e gastam as substâncias químicas
inflamatórias metabólicas. Em segurança, descansam para restaurar o equilíbrio (Sapolisky, 1998). Isso pode não acontecer com
o estresse crônico contínuo.
Carga de Toxinas
As toxinas são xenobióticos endógenos e exógenos, substâncias tóxicas em um organismo biológico que causam danos ao
metabolismo.
No mundo moderno, desde a Segunda Guerra Mundial
80.000 ou mais substâncias sintéticas e muitos metais tóxicos
foram liberados no ambiente, aumentando a exposição da vida
vegetal e animal a um nível sem precedentes (NRDC 2010, 2015).
Embora muitos compostos conhecidos há bastante tempo, como
o tabaco, sejam tóxicos (Adams, 2015; Jin, 2008), várias substâncias tóxicas são moléculas “novas na natureza”, que antes
não existiam no ambiente (Aris e Leblanc, 2011; Bland, 1998).
Um exemplo disso são os ácidos graxos trans ( Ganguly e
Pierce, 2015).
Os metabolismos de plantas e animais geralmente têm dificuldade de processar e eliminar essas toxinas quando incorporadas no organismo. As pressões industriais e do setor alimentício
desafiaram as tentativas de regulamentação governamental desses compostos tóxicos. O resultado foi o aumento das concentrações teciduais de algumas dessas toxinas em exames específi cos. Exemplos dessas maiores concentrações são mostrados
nos estudos do Environmental Working Group (EWG) (http://
www.ewg.org), realizados com sangue de cordão umbilical de
neonatos, que descobriram a presença de mais de 260 substâncias tóxicas conhecidas em 100% dos neonatos dos Estados
Unidos (EWG, 2005).
Outro exemplo é formado pelos estudos de metais tóxicos,
como cádmio e chumbo, em populações coreanas que residem nas
proximidades de minas abandonadas. Um estudo conduzido com
mais de 5.000 coreanos encontrou concentrações notavelmente
maiores de metal tóxico naqueles que viviam em um raio de 2 km
das minas em comparação à população geral da Coreia e de outros
países (Park et al., 2014). O cádmio e o chumbo são carcinógenos
conhecidos, e são relacionados a distúrbios do sistema nervoso
central (SNC) e a doenças cardiovasculares e renais, que são acompanhados pela inflamação prolongada.
Um estudo acerca da exposição hermética (em baixa concentração) ao cádmio e ao arsênico, relacionada a sintomas clínicos, descobriu que a baixa ingestão dietética de proteína afeta a
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atividade enzimática, o que causa depressão dos sistemas biológicos
e inadequação das adaptações em longo prazo (Dudka et al., 2014).
A falta de ingestão dietética de micronutrientes vegetais e fitonutrientes demonstrou ser, repetidas vezes, um marcador possivelmente significativo dos efeitos inflamatórios de toxinas, como
metais tóxicos, substâncias químicas e pesticidas (Bakirci et al.,
2014, Jeena et al, 2013). Em resumo, há uma proteção benéfica
contra o dano tóxico na presença de ingestão adequada de macro
e micronutrientes e biodisponibilidade de nutrientes no organismo humano, que depende da alta ingestão de vegetais e consumo
adequado de proteínas.
Avaliação e Redução da Inflamação Prolongada
nas Doenças Crônicas

A História do Paciente
A avaliação nutricional inclui a obtenção de informações sobre a
pessoa como um todo, e começa ouvindo a história do paciente e
formando a relação terapêutica que é fundamental para os melhores resultados. É como um trabalho de detetive, em parceria com o
paciente, para descoberta das causas dos desequilíbrios fisiológicos
subjacentes que basearão a intervenção.
A história do paciente é um termo que abarca todo o histórico
do paciente e o estado atual de sua saúde; é a coleta de todos os
dados que podem contribuir para a saúde metabólica do indivíduo.
Na consulta terapêutica os dados são coletados durante a anamnese, o estudo de prontuários médicos, a análise do histórico familiar,
a observação clínica e a revisão dos exames laboratoriais recentes. A
melhor forma de obtenção do histórico familiar é o preenchimento
de um formulário sobre os históricos de saúde das duas gerações
anteriores antes da consulta de avaliação. Um padrão sugestivo
de genótipos metabólicos pode ser reconhecido com bastante
frequência. Exemplos, como eventos cardiovasculares, autoimunes
ou neurológicos que se repetiram em familiares, principalmente
em jovens ou múltiplos parentes, devem fazer com que o nutricionista investigue os possíveis mecanismos metabólicos e SNPs.
A confirmação laboratorial quantitativa ou clínica da alteração
do metabolismo pode ser adequada antes do planejamento da
intervenção.
O histórico pessoal de saúde, começando com o histórico gestacional e o local de nascimento do indivíduo e o desenvolvimento de uma linha do tempo, pode mostrar padrões reconhecíveis
que melhoram o entendimento da saúde nutricional metabólica
atual. Por exemplo, bebês que não foram amamentados têm
maior dificuldade na manutenção da microbiota intestinal saudável e maior incidência de alergias e asma. Esses bebês podem
ser beneficiados pela suplementação com probióticos (Prescott
2011, Ip 2007).
Histórico e Dados Médicos
O denominador comum da inflamação prolongada é identificável em todas as doenças crônicas. A maioria das evidências desse
fenótipo em humanos é centrada nos diversos aspectos da síndrome metabólica, descrita como um conjunto de fatores de risco,
incluindo resistência à insulina (IR)/hiperinsulinemia, maior
TAV (maior porcentagem de gordura corporal, perímetro da cintura), concentrações sanguíneas elevadas de triglicerídeos (TG) e
menores de colesterol de alta densidade (HDL-col), hipertensão
e hiperglicemia em jejum (disglicemia) (Watson, 2014). Outro
biomarcador comumente observado é a elevação da concentração
sanguínea de CRP-hs acima de 1,0 mg/dL. O maior entendimento
da desregulação do metabolismo da glicose e suas diversas causas ajuda a definir a complexa inflamação prolongada (Alberti
et al., 2009; Grundy et al., 2005).

Os marcadores bioquímicos também podem ser importantes
fatores na personalização da “carga inflamatória total” de um
indivíduo. Em 2004 ficou claro que o lento aumento de marcadores inflamatórios, como a taxa de sedimentação (no sangue),
foi significativo na progressão de doenças crônicas degenerativas
(Tabela 3-1).
O exame genômico preditivo trouxe novas ferramentas para
a personalização da avaliação do metabolismo de um indivíduo.
A análise de SNP está no estágio preliminar de sua aplicação
clínica, que cresce com rapidez. Os clínicos integrativos e funcionais estão adicionando a análise SNP à sua avaliação como
parte da história do paciente para orientação de intervenções
eficazes. É importante entender o SNP como valor “preditivo”
e não como ferramenta “diagnóstica”. Um exemplo do uso do
SNP no câncer de mama é o receptor de vitamina D (genes
VDR, como CDX2 e BGL), que hoje sugere uma associação
(Khan MI, 2014). O gene VDR pode influenciar os riscos de
desenvolvimento de alguns cânceres e seu prognóstico. Isso
encoraja o monitoramento mais cuidadoso da vitamina D em
pacientes com câncer (Mun, 2015). O atual consenso para prevenção do câncer recomenda a manutenção da concentração de
25(OH)-vitamina D entre 30 e 80 ng/mL (90 a 110 nmol/L) (Mohr,
2014).
A vitamina D melhora o tratamento da inflamação metabólica por seus efeitos imunológicos quase “pró-hormonais” e de
modulação hormonal. Esta abrangente análise de genes candidatos demonstra que o risco de múltiplos polimorfismos em
VDR é decorrente das baixas concentrações de ácido ribonucleico (RNA) mensageiro (mRNA) de VDR. Os polimorfismos do
gene do receptor de vitamina D (VDR) foram associados a várias
doenças, incluindo a osteoporose. Esses polimorfismos podem
afetar a eficiência da sinalização da vitamina D e contribuir para
o maior risco de fraturas observado com alelos desse haplótipo
(Fang et al., 2005).
A obtenção da história do paciente e sua combinação com
outros dados, como a antropometria, o histórico médico e o
exame físico nutricional (Apêndice 21), permitem o surgimento
de um padrão que une as prioridades nutricionais e metabólicas. Isso dá informações importantes para que o clínico
desenvolva uma intervenção nutricional que promova a saúde
e o bem-estar.

EXPRESSÃO DA INFLAMAÇÃO PROLONGADA
ESPECÍFICA ÀS PRINCIPAIS DOENÇAS
CRÔNICAS
Cardiopatia/Síndrome Cardiometabólica
A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica. O termo
mais usado para descrever a condição fisiológica multifatorial,
incluindo todas as doenças crônicas em alguma forma, é síndrome metabólica (MetS). A doença cardiovascular (DCV) e
o diabetes são mais associados, mas as conexões com as demais
doenças crônicas estão aumentando ( Caps. 30 e 33 ). A MetS
envolve o sistema cardiovascular e a resposta imunológica de
formação de placa aterosclerótica nas paredes vasculares. Na
década de 1970 descobriu-se que a placa aterosclerótica era o
resultado de um processo altamente inflamatório que, às vezes,
envolve infecção, mas sempre macrófagos e células xantomatosas
que depositam cálcio livre e colesterol. Outros fatores da MetS
são hipertensão, acidente vascular encefálico, infecções e estresse.
Os biomarcadores da inflamação mais comumente relacionados
à síndrome metabólica e à DCV são os lipídeos, a homocisteína,
a CRP-hs, a mieloperoxidase e a ferritina — todos reagentes de
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QUADRO 3-4 Marcadores Inflamatórios
Cardiometabólicos Específicos

QUADRO 3-5 Marcadores Inflamatórios
Específicos ao Câncer

• Maior porcentagem de gordura corporal, geralmente com elevação de
IMC e TAV.
• IMC
• Perímetro da Cintura
• Razão Cintura/Altura
• Razão Cintura/Quadril
• Porcentagem de gordura corporal (impedância bioelétrica, pletismografia com deslocamento de ar ou água, DEXA, compassos de
calibre)
• Biomarcadores sanguíneos da inflamação prolongada na DCV/síndrome
cardiometabólica com Diabetes
• Hiperlipidemia/Hipertrigliceridemia
• Razão Colesterol Total/HDL
• Glicemia em Jejum/Insulina em Jejum
• HgbA1C
• Proteína C reativa de alta sensibilidade (CRPhs ou CRP-cardio)
• Homocisteína
• Técnicas de diagnóstico por imagem: Escaneamento coronário de
cálcio
• Mieloperoxidase (sangue)
• Outras associações da CVD/síndrome cardiometabólica/diabetes:
• Metabolismo com dominância simpática (estresse metabólico)
• Estresse (bioquímico, glandular, emocional, ambiental, tabagismo)
• Sono de má qualidade
• Apneia

• Diversos marcadores metabólicos indicam as características inflamatórias
do câncer
• Adesão: Fibrinogênio e plaquetas (sangue)
• Promotores de metástase:
• Razão Cobre (Cu): Zinco (Zn) de 1,0 ou menos (taxa limitante de
enzimas metastáticas)
• Ceruloplasmina (contribui para a carga total de Cu)
• Promotores de angiogênese (Bingling, 2014): VEGF, fatores de
adesão.
• Inflamação associada a tumores: marcadores específicos de tipos de
câncer (p. ex., CA 125 no câncer ovariano, CA 15-3 no câncer de mama,
PSA no câncer de próstata). Diversas citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias: TNF-a, IL-8, IL-6 etc.
• Glicólise (Efeito de Warburg: o açúcar é o combustível primário para
as células tumorais)
• Fatores de crescimento
• Instabilidade genômica/DNA mitocondrial
• Perda de apoptose/imortalidade celular

fase aguda e sinônimos de inflamação (Smith, 2010; Quadro 3-4
e Tabela 7-6).

Câncer
O câncer pode ser considerado um primo da síndrome cardiometabólica, e compartilha muitas das mesmas características
de inflamação prolongada. As mortes causadas pelo câncer são
decorrentes do crescimento metastático de um tumor e da desnutrição. A sobrevida das metástases de tumores sólidos requer
o aumento do suprimento sanguíneo, com neovascularização
(angiogênese) (Albini, 2011; Cap. 36). A angiogênese é essencial
ao remodelamento e à regeneração do tecido adulto, ao crescimento de tumores sólidos e à doença coronariana (Bingling
et al., 2014). Esse conhecimento levou à pesquisa de alimentos,
ervas e medicamentos que possam inibir a angiogênese (Bodai,
2015; Kunnumakkara et al., 2008).
Ao avaliar a condição metabólica e nutricional de um paciente
com câncer o clínico deve usar os mesmos fatores listados para a
síndrome metabólica e adicionar marcadores específicos da doença
(Quadro 3-5).

Doenças Autoimunes
As doenças autoimunes compartilham os processos fundamentais
da doença cardiometabólica com um forte componente genético. Doenças como artrite reumatoide, doença celíaca, doença
intestinal inflamatória, lúpus, síndrome de Sjögren e outras têm
suscetibilidades genéticas identificadas. Todas apresentam marcadores inflamatórios específicos à doença. São exacerbadas por
obesidade, infecções crônicas, exposições antigênicas e estresse
(Tabela 3-3).

Doenças Neurológicas
As doenças neurológicas variam das doenças de disfunção mitocondrial, como mal de Parkinson e doença de Alzheimer (AD)
(Hroudová et al., 2014), aos transtornos do humor associados à
alteração de vias de metilação por variações nos genes MTHFR e

IL, interleucina; PSA , antígeno prostático específico; VEGF , fator de
crescimento endotelial vascular; TNF-a, fator de necrose tumoral alfa.

COMT e às insuficiências nutricionais. A inflamação e os parâmetros cardiometabólicos são observados na AD e denominados diabetes de tipo 3 (de la Monte e Wands, 2008). O sistema
neurológico parece ser mais vulnerável às exposições tóxicas,
já que 90% das toxinas são lipofílicas e os neurônios, células e
tecidos do sistema nervoso central (SNC) são ricos em gordura
(Tabela 3-4).

Anomalias Endócrinas
A incidência de anomalias endócrinas (à exceção do câncer) parece estar aumentando na população. Por exemplo, a infertilidade
cresceu em todo o mundo, e 10% das mulheres enfrentam esse
desafio (CDC, 2015; Inhorn e Patrizio, 2015). Doenças inflamatórias, como endometriose, síndrome do ovário policístico
e infertilidade não explicada são as doenças mais comumente
relacionadas em todo o mundo (Gupta, 2014). O estresse oxidativo e a inflamação que o acompanha são postulados como
as mais importantes vias na infertilidade feminina. Todos os
marcadores cardiometabólicos podem ser usados na avaliação dos
riscos endócrinos de desenvolvimento de doença crônica, junto
aos marcadores específicos. Outras doenças, como a “dominância
estrogênica”, são associadas a problemas inflamatórios, como nos
fibroides uterinos, nas mamas fibrocísticas, no hipotireoidismo
ou tiroidite autoimune, no diabetes de tipo 1 e tipo 2 e no estresse
adrenal ( Tabela 3-5).

Doenças do Desenvolvimento Relacionadas
à Inflamação
As doenças do desenvolvimento relacionadas à inflamação enfocam o ambiente uterino, onde se reconhece a importância da
pré-programação do feto a um fenótipo vitalício. As mensagens
epigenéticas para o genótipo fetal são moduladores potentes
da expressão durante a vida. Na primeira infância o desenvolvimento do cérebro e o bem-estar comportamental, incluindo
a autoestima e a formação de relações, são vulneráveis. Caso
os fetos e os bebês não cresçam em um ambiente saudável, o
processo inflamatório da doença crônica se enraíza e desafia o
indivíduo por toda a vida.

46

PARTE I Avaliação Nutricional

TABELA 3-3

Marcadores Inflamatórios Específicos de Doenças Autoimunes

Biomarcador

Valores de Referência

Amostra

Associação

Taxa de sedimentação (ESR)

homens: 0-15 mm/h
mulheres: 0-20 mm/h

Soro

Proteína C-reativa de alta
sensibilidade (CRP-hs)
Fator reumatoide (RF)

< 1,0 mg/dL

Sangue

0-39 UI/mL: não reativo
40-79 UI/mL: fracamente reativo
> 80: reativo

Sangue

Anticorpo antigliadina
Anticorpo antigliadina desaminada,
IgA, IgG
Anticorpo antiendomísio
(IgA-EMA)
Transglutaminase tecidual, IgA/IgG
(tTG-IgA)

0-19: Negativo
20-30: Positivo Fraco
> 30: Positivo Moderado a Forte
Negativo: indivíduos normais
Negativo: Dieta livre de glúten
< 4,0 U/mL (negativo)
4,0-10,0 U/mL (positivo fraco)
> 10,0 U/mL (positivo)
Os valores de referência se aplicam a todas as
idades
< 1,0 U (negativo)
= ou > 1,0 U (positivo)
Os valores de referência se aplicam a todas as
idades
< 1,0 U (negativo)
= ou > 1,0 U (positivo)
Os valores de referência se aplicam a todas as
idades
< 1:40, normal ou < 1/0 UI, negativo
< 30,0 UI/mL (negativo)
30,0-75,0 UI/mL (limítrofe)
> 75,0 UI/mL (positivo)
O resultado negativo é considerado normal
Os valores de referência se aplicam a todas as
idades
< 20,0 U (negativo)
20,0-39,9 U (positivo fraco)
40,0-59,9 U (positivo)
= ou > 60,0 U (positivo forte)
Os valores de referência se aplicam a todas as
idades
Negativo

Soro

Doenças do colágeno
Doenças inflamatórias
Infecções
Intoxicação, metais pesados
Inflamação sistêmica
Síndrome metabólica
Artrite reumatoide
Síndrome de Sjögren
Dor articular
Doenças reumatoides
Doença celíaca
Dermatite herpetiforme
Sensibilidade a glúten não celíaca
Dermatite herpetiforme, doença celíaca

Anticorpos IgG anti-SS-A/Ro
(Sjögren)

Anticorpos anti-SS-B (Sjögren)

Título de anticorpos anti-ANA
IgG Anti-dsDNA

Anticorpo antipeptídeo citrulinado
cíclico (Anti-CCP)

IgG Antidesmogleína 1/3
Biópsia de lesões bolhosas

TABELA 3-4

Soro

Doença celíaca (indicação de biópsia, gene
HLA_DQ2/DQ8)
Dermatite herpetiforme
Atrofia de Vilosidades

Sangue

Doenças do tecido conjuntivo (lúpus
eritematoso sistêmico (SLE), Sjögren, artrite
reumatoide)

Sangue

Doenças do tecido conjuntivo, incluindo
síndrome de Sjögren e SLE

Soro
Sangue

Múltiplas doenças autoimunes, SLE

Sangue

Artrite reumatoide
Artrite

Sangue
Pele

Pênfigo vulgar
Pênfigo foliáceo
Epidermólise bolhosa adquirida

Marcadores Inflamatórios Neurológicos Específicos

Biomarcador

Referência

Amostra

Associação

Análise de ácidos graxos em
hemácias
Painel lipídico
Triglicerídeos
Colesterol total
HDL

Média +/- desvio-padrão

Sangue

Integridade da membrana

170-200 mg/dL
50-80 mg/dL
Homens: 37-40 mg/dL
Mulheres: 40-85 mg/dL
Adultos < 130 mg/dL ou < 3,4 mmol/L
Crianças < 110 mg/dL ou < 2,8 mmol/L

Sangue

LDL

Creatina quinase
Creatinina
Ureia
Taxa de filtração glomerular
Glicemia em jejum
Insulina em jejum
Hemoglobina glicada (HgbA1C)
25OH-vitamina D

0,76-1,27 mg/dL
8-27 mg/dL
> 60 mL/min/superfície de área corporal
65-99 mg/dL
2,0-19,6 UI/mL
4,8%-6,4%
30-150 ng/mL

Sangue

Risco de DCV

Sangue

Adultos: risco de DCV
Crianças: metabolismo anormal do
colesterol

Sangue

Função renal

Sangue, urina
Sangue
Sangue
Sangue, saliva

Metabolismo da glicose
Metabolismo da insulina
Glicemia média em 120 dias
Metabolismo da vitamina D

CAPÍTULO 3 Inflamação e Fisiopatologia da Doença Crônica
TABELA 3-5

47

Marcadores Inflamatórios Específicos Endócrinos (não Associados ao Câncer)

Biomarcador (Mãe)

Referência

Amostra

Associação

Análise de ácidos graxos em
hemácias
Painel lipídico
Colesterol total
HDL

Média +/- desvio-padrão

Sangue

Integridade da membrana

Sangue

DCV
Metabolismo de colesterol e lipídeos
Estresse hepático
Risco de DCV
Risco de CHD
Metabolismo anormal do colesterol
Síndrome metabólica
Insuficiência de carnitina
Dieta rica em carboidratos simples/álcool
Risco de DCV

LDL
Triglicerídeos

Painel celíaco
IgG/IgA tTG
Anticorpo antigliadina
IgG/IgA transglutaminase tecidual
Antígeno (alimentar, IgG/IgE)
Insulina em jejum
Hemoglobina glicada (HgbA1C)
TSH
25OH-vitamina D

170-200 mg/dL
Homens: 37-40 mg/dL
Mulheres: 40-85 mg/dL
Adultos < 130 mg/dL ou < 3,4 mmol/L
Crianças < 110 mg/dL ou < 2,8 mmol/L
< 150 mg/dL

< 4 U/mL: ausência de detecção de
anticorpo
< 20 Unidades/;mL: ausência de detecção
de anticorpo
Conforme o laboratório
2,0-19,6 µUI/mL
4,8%-6,4%
Adultos: 0,2-5,4 mU/L sangue
30-150 ng/mL

RESUMO
A doença crônica é uma epidemia afetada pela dieta e pelo estilo de vida, e a fisiopatologia da doença crônica é o resultado de
influências genéticas e epigenéticas. A inflamação prolongada é o
denominador comum de todas as doenças crônicas. A nutrição
e o estilo de vida são moduladores da inflamação prolongada
(Quadro 3-6).
O nutricionista tem papel importante no tratamento interdisciplinar da doença crônica. A habilidade no reconhecimento dos
primeiros sinais e sintomas da inflamação lenta permite que o
nutricionista identifique as prioridades nutricionais e formule
estratégias individuais para redução da inflamação e restauro da
saúde e do bem-estar.
Alimentos integrais, “alimentos funcionais”, suplementos
dietéticos específicos, quando indicados, e alterações do estilo
de vida podem ser fundamentais na obtenção do bem-estar. O
nutricionista, com o entendimento da inflamação e da resposta
imunológica da fisiopatologia da doença crônica, pode realizar a
avaliação nutricional e a intervenção mais eficaz.
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Atrofia das vilosidades do intestino delgado
Sensibilidade a glúten
Dieta livre de glúten

Sangue
Sangue
Sangue
Sangue, saliva

Metabolismo da insulina
Glicemia média em 120 dias
Função tireoidiana
Metabolismo da vitamina D

QUADRO 3-6 Alimentos, Nutracêuticos e Estilo de Vida como Medicamentos
para Tratamento da Inflamação
Alimento
Dieta com Alimentos Integrais
Dieta Mediterrânea
Dieta Medicinal Asiática
Dieta Nórdica
Frutas e vegetais
Gorduras benéficas
Água pura
Nutrientes-alvo
Alimentos pobres em antígenos para o indivíduo
Alimentos pobres em toxina
Alimentos e utensílios culinários livres de toxinas (sem alumínio, bisfenol
A (BPA), ácido perfluoroctanoico [PFOA])

Nutracêuticos
Quercitina
Rutina
Curcumina
Enzimas proteolíticas
Terapia enzimática
Terapia nutricional
Orientação quanto a suplementos dietéticos

Estilo de Vida
Sono
Atividade física
Crenças
Comunidade

National Geographic Documentary: Sleepless in America.
https://www.youtube.com/watch?v51qlxKFEE7Ec
Arizona Center for Integrative Medicine
http://integrativemedicine.arizona.edu/
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Este confiável clássico, cujo apelido é “bíblia da nutrição”, apresenta o mais preciso e recente conteúdo sobre
dietas disponíveis no tão variado campo da nutrição. Os estudantes e profissionais buscam, igualmente, seu
conteúdo atual e abrangente; sua pedagogia motivadora e design atraente; e sua apresentação clara das
informações. Escrita por quase 50 autores, pesquisadores e profissionais de renome, esta obra aborda a
avaliação e a intervenção nutricional, as necessidades dos indivíduos em diferentes fases do ciclo de vida,
a nutrição para a saúde, a prática de exercícios físicos e a dietoterapia.
Q

NOVO! O conteúdo mais atual do começo ao fim, incluindo as Diretrizes Dietéticas para Americanos
de 2015.

Q

NOVO! Planilhas sobre como calcular as necessidades de nutrição parenteral e enteral adicionadas ao
Capítulo 13: Oferta de Alimento e Nutrientes: Terapia Nutricional.

Q

NOVO! Padrões de Recomendações de Saúde incorporados ao livro.

Q

NOVO! As recomendações mais atuais dos Institutos Nacionais da Saúde são discutidas no Capítulo 33:
Dietoterapia para Doença Cardiovascular.

Q

NOVO! Casos Clínicos e quadros de Aplicações Clínicas auxiliam na aplicação do conhecimento
acadêmico aos cuidados com o paciente.

Q

NOVO! O apêndice de+PL[H(U[P0UÅHTH[}YPHdetalha o potencial de combate às doenças causadas
por alimentos anti-inflamatórios.

Q

NOVO! 5\[YPsqVLV([VKL*\PKHKV(JLZZx]LS)HUJVKL3LP[L/\THUVe quadros sobre a3LPKL
9V[\SHNLTKHZ4mX\PUHZKL=LUKH(\[VTm[PJH enfatizam a informação mais recente acerca desses
tópicos importantes.

Q

NOVO! Mais visuais adicionados ao Capítulo 6: Clínica: Água, Eletrólitos e Equilíbrio Ácido-básico,
para auxiliar na transmissão dos conceitos-chave.

Q

ATUALIZADO! O capítulo de+PL[V[LYHWPHWHYH*VUKPsLZ7ZPX\Pm[YPJHZ inclui o material mais atual
sobre a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer.
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