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Resumo 
 

O suporte nutricional é fundamental em doentes com cancro gástrico (CG), 

especialmente naqueles que são submetidos a cirurgia gastrointestinal altamente 

invasiva e está associado a melhores resultados pós-operatórios.  

A imunonutrição (IN) é definida como a modulação das atividades do sistema 

imunológico e as consequências da sua ativação através de nutrientes 

(imunonutrientes) específicos. Tendo em conta o stress inflamatório, imunológico e 

oxidativo que ocorre no pós-operatório, o fornecimento de nutrientes 

imunomoduladores poderá ter efeito na modulação dessas respostas imunológicas 

e metabólicas e, deste modo, melhorar o prognóstico em doentes com CG. De 

facto, a IN tem recebido atenção crescente, no entanto o regime ideal de 

administração para doentes com CG submetidos a cirurgia ainda é controverso.  

A presente revisão tem como objetivos: 1) descrever as principais alterações que 

ocorrem no estado nutricional no doente com CG, 2) Expor as principais 

consequências no estado nutricional, metabólico e imunológico após cirurgia 

dirigida ao tratamento de CG, 3) Perceber o efeito da IN na redução das 

complicações pós-operatórias e no tempo de internamento hospitalar. 

Dada a heterogeneidade entre os estudos sobre o momento ideal de administração, 

a dose, os constituintes individuais das fórmulas de IN e as populações que serão 

beneficiadas urge a necessidade de novos estudos, realizados através de 

metodologias comparáveis, com o objetivo de estabelecer o efeito benéfico real da 

IN nestes doentes e incrementar a sua aplicabilidade clínica. 

 

Palavras-chave: Cancro gástrico, desnutrição, cirurgia, imunonutrição 
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Abstract 
 

Nutritional support is critical in gastric cancer (CG) patients, especially those 

undergoing highly invasive gastrointestinal surgery, and is associated with better 

postoperative outcomes. 

Immunonutrition (IN) is defined as the modulation of immune system activities and 

the consequences of its activation through specific nutrients (immunonutrients). 

Taking into account the postoperative inflammatory, immunological and oxidative 

stress, the provision of immunomodulatory nutrients may have an effect on 

modulating these immune and metabolic responses and thus improve prognosis in 

patients with CG. In fact, IN has been receiving increasing attention, however the 

optimal administration regimen for patients with GC undergoing surgery is still 

controversial. 

The present review aims to: 1) describe the main changes that occur in nutritional 

status of patients with CG; 2) expose the main consequences in nutritional, 

metabolic and immune status after surgery directed to the treatment of CG; 3) 

understand the effect of IN in reducing postoperative complications and length of 

hospital stay. 

Given the heterogeneity between studies regarding the optimal timing of 

administration, the dose, the individual constituents of the IN formulas, and the 

populations that will benefit, there is a need for further studies using comparable 

methodologies to establish the real IN beneficial effect in these patients and 

increase their clinical applicability. 

 

Key-words: Gastric cancer, malnutrition, surgery, immunonutrition. 
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Introdução 

O cancro é uma das principais causas de mortalidade e morbilidade em todo o 

mundo e, segundo estatísticas recentes, o número de novos casos deverá 

aumentar significativamente nas próximas décadas. O cancro gástrico (CG), em 

particular, corresponde à 5ª neoplasia mais comum e à terceira mais mortal. (1-3)   

Nos doentes com esta patologia, a desnutrição e a perda de massa muscular são 

complicações frequentes, não só devido aos efeitos causados pelo tumor, mas 

também devido ao próprio tratamento em si. (4, 5) De facto, a cirurgia constitui o 

principal método terapêutico do CG e está associada, não só a um aumento do 

catabolismo, mas também a complicações pós-cirúrgicas. Dentro destas, 

destacam-se as complicações infeciosas (CI), bem como as perturbações nos 

sistemas imunológico, metabólico e neuroendócrino. Para além disso, o estado 

nutricional do doente é fortemente afetado, o que contribui para a elevada taxa de 

mortalidade e morbilidade pós-cirúrgica. (6-8) Todas as complicações pós-

operatórias referidas têm impacto negativo no desfecho clínico, estando associadas 

a uma redução da qualidade de vida, prolongamento do tempo de internamento 

hospitalar (TIH) e atraso no tratamento oncológico adjuvante. (9) Desta forma, a 

suplementação nutricional deve ser parte integrante dos tratamentos oncológicos, 

de forma a reduzir a incidência de complicações, aumentar a tolerância à 

terapêutica e melhorar a evolução clínica.  

A imunonutrição (IN) consiste numa combinação de nutrientes específicos 

(glutamina, arginina, ácidos gordos polinsaturados ômega-3, nucleotídeos, entre 

outros) capazes de moldar favoravelmente a resposta imunológica. (10) Segundo 

vários estudos, a IN surge como uma opção de tratamento promissora capaz de 

modificar a resposta imunológica e metabólica nestes doentes. Deste modo, poderá 
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contribuir para a redução da incidência de complicações pós-operatórias e do TIH. 

(1, 6, 8, 11, 12)  

A presente revisão tem como objetivos: 1) descrever as principais alterações que 

ocorrem no estado nutricional no doente com CG; 2) Expor as principais 

consequências no estado nutricional, metabólico e imunológico após cirurgia 

dirigida ao tratamento de CG; 3) Perceber o efeito da IN na redução das 

complicações pós-operatórias e no TIH. 

Métodos 

Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura, através dos motores de 

pesquisa Pubmed e Scopus, recorrendo aos seguintes termos: “Gastric cancer 

AND incidence”; “Malnutrition AND gastric cancer”; “Anorexia OR caquexia AND 

gastric cancer”; “Gastrectomy AND gastric cancer”, “Gastric cancer surgery AND 

malnutrition”; “ Gastric cancer surgery AND immune system”; “immunonutrition AND 

surgical recovery”, “glutamine OR arginine OR ómega-3 fatty acids OR nucleotids 

AND gastric cancer”; “immunonutrition AND surgery”. Foram selecionados artigos 

até junho de 2019 que abordassem os objetivos da presente revisão.  

Desenvolvimento do tema 

1.Cancro gástrico  

O CG continua a ser um dos tipos de carcinoma mais comuns e mortais no mundo, 

apesar do declínio da sua incidência nos últimos anos.(2)  Na Europa, em 2018,  

foram notificados 140.000 novos casos de CG.(13)  Com base nos dados do 

GLOBOCAN 2018, constitui a 5ª neoplasia mais comum e a terceira com maior 

mortalidade, com estimativa de 783.000 mortes no ano de 2018. (3)  
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O principal fator de risco para o CG é a infeção pela Helicobacter pylori (H. Pylori), 

uma bactéria que cresce na camada de muco que reveste o interior do estômago 

humano. A H. Pylori infeta aproximadamente 50% da população e estima-se que 

78% dos casos de CG se devem à infeção por esta bactéria. (14, 15) Por outro lado, 

estudos recentes mostram uma associação entre o consumo excessivo de sal e 

carne vermelha com o risco de desenvolver CG. O sal provoca corrosão da barreira 

da mucosa gástrica, originando inflamação a este nível. A carne vermelha, por sua 

vez, é rica em gordura saturada, contribuindo assim para o processo inflamatório 

e, consequentemente, para o aumento do risco de desenvolver CG. (16, 17)  

Além disso, existem outros fatores de risco para o desenvolvimento de CG, tais 

como fatores genéticos, doença de refluxo gastro-esofágico, úlcera gástrica, 

consumo excessivo de álcool, hábitos tabágicos, obesidade, anemia perniciosa e a 

infeção pelo vírus Epstein-Barr. (16) 

2.Desnutrição e cancro gástrico 

A desnutrição e a perda de massa muscular são complicações frequentes em 

doentes com CG. Estudos recentes sugerem que 40 a 80% dos pacientes com 

cancro se encontram desnutridos, constituindo uma das principais causas de 

mortalidade associadas a esta malignidade (18, 19).  

A desnutrição associada ao CG pode resultar de efeitos sistémicos e locais do 

tumor, da resposta do hospedeiro ao carcinoma e das terapêuticas 

antineoplásicas.(20) Os efeitos sistémicos do tumor incluem anorexia, caquexia, 

astenia, náuseas, vómitos, dor, alterações do olfato e do paladar. Os efeitos locais 

do tumor incluem odinofagia, disfagia, obstrução gastrointestinal, saciedade 

precoce, mal absorção e dor. (21)  
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A desnutrição está associada a situações clínicas adversas como disfunção dos 

músculos respiratórios, cardíaco e esquelético, atrofia da mucosa intestinal e 

redução das secreções intestinais, com comprometimento da função do tubo 

digestivo. (22) 

2.1- Anorexia e Caquexia Oncológica 

  
A anorexia encontra-se presente em quase todos os doentes com CG e afeta de 

forma significativa a qualidade de vida dos doentes.(23, 24) Além disso, compreende 

uma serie de sintomas que influenciam o comportamento alimentar, incluindo perda 

de apetite, saciedade precoce, alterações no paladar e no olfato, disfagia e 

deglutição dolorosa. (25, 26) 

A fisiopatologia é caracterizada por um balanço energético e proteico negativo, 

impulsionado pela redução da ingestão alimentar e metabolismo anormal (27). A 

patogénese da anorexia é multifatorial. Por um lado, está associada a distúrbios 

dos mecanismos fisiológicos centrais que controlam a ingestão alimentar, mas 

também a perturbações do humor, como a ansiedade e a depressão. (20, 28)  

A caquexia oncológica corresponde a um estado patológico em que ocorre perda 

de massa muscular (esquelética e visceral) com ou sem perda de massa gorda.(26) 

Consequentemente, leva à perda de peso ( a 5% nos últimos 6 meses), assim 

como à fraqueza muscular, que, por sua vez, afeta não só o estado funcional, mas 

também provoca comprometimento do sistema imunológico e disfunção 

metabólica. Estas alterações metabólicas incluem libertação das citocinas pró-

inflamatórias (IL-6, IL-1, TNF-alfa) e alterações endócrinas, tais como o aumento 

da grelina e diminuição dos níveis de leptina. A nível neurológico ocorre ativação 

simpática e disfunção vagal. (20, 29). Além disso, ocorrem distúrbios no metabolismo 

dos hidratos de carbono, com consequente intolerância à glicose, resistência à 
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insulina e  aumento da gliconeogénese a partir de aminoácidos e lactato (ciclo de 

Cori) (30). Relativamente ao metabolismo lipídico, verifica-se um aumento da 

mobilização e oxidação lipídica, devido ao aumento do fator de mobilização de 

lípidos. Consequentemente, ocorre aumento do gasto energético em repouso e 

redução da massa gorda corporal. (31) No que diz respeito ao metabolismo proteico 

verifica-se diminuição na síntese proteica, aumento do catabolismo proteico, 

indução de vias proteolíticas lisossomais e produção hepática de proteínas de fase 

aguda, com consequente depleção muscular. (20, 32) (Anexo A) 

3.Cirurgia e Cancro Gástrico 

A cirurgia permanece como a principal opção para o tratamento do CG.(33) Segundo 

estudos recentes, a ressecção cirúrgica incluindo gastrectomia parcial ou total é o 

único tratamento curativo para o CG.(34) O tipo de cirurgia geralmente depende da 

parte do estômago afetada e do grau de disseminação do carcinoma para os 

tecidos adjacentes. (35)  

A resseção endoscópica da mucosa e da submucosa geralmente são realizadas 

para tratamento de alguns tipos de cancro em estadio inicial. (36) A gastrectomia 

parcial consiste na remoção parcial do estômago, sendo que a extensão da 

resseção gástrica depende do local e tamanho do tumor primário (37, 38) Por sua vez, 

a gastrectomia total é realizada quando o carcinoma se encontra disseminado por 

todo o estômago ou em tumores localizados na região proximal do estômago, 

adjacente ao esófago. Neste tipo de cirurgia, ocorre resseção do estômago na 

totalidade.(20, 39).  

3.1- Influência da cirurgia no estado nutricional  

A resseção cirúrgica está associada ao agravamento progressivo do estado 

nutricional. De facto, a médio e a longo prazo, as alterações anatómicas do trato 
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gastrointestinal, podem proporcionar deficiências nutricionais importantes, 

dependentes da localização do tumor, da extensão da resseção e das 

complicações inerentes à técnica cirúrgica. Estudos sugerem que a incidência de 

complicações pós-operatórias e a taxa de sobrevivência associada ao CG estão 

diretamente relacionadas com o estado nutricional do doente. (8, 40, 41)  

A perda de peso em doentes com CG submetidos a resseção gástrica é frequente 

e varia de 10% a 30% do peso pré-operatório.(42) A perda ponderal pós-cirúrgica 

está relacionada com a combinação de vários fatores, nomeadamente, o jejum no 

período pós-operatório, o hipercatabolismo, a ingestão oral inadequada, a 

saciedade precoce, sintomas da síndrome de dumping, má absorção, redução do 

tempo de trânsito intestinal, alterações na fisiologia da digestão, distensão 

abdominal e supercrescimento bacteriano. Estudos mostram que estes fatores 

potenciam a desnutrição em aproximadamente 80% dos doentes que realizam este 

tipo de cirurgia. (18, 20, 43).  

Adicionalmente, as deficiências nutricionais representam uma consequência grave 

inerente à cirurgia, que afetam cerca de 80% dos doentes devido a alterações na 

absorção e no processo digestivo. (44) Após a cirurgia é fundamental a 

monitorização de vários componentes nutricionais, tais como vitaminas B1, B6, 

B12, A, D, E e K, folato, ferro, zinco e proteína.(45)  

3.2- Influência da cirurgia no sistema imunológico 

A cirurgia para o CG afeta profundamente o sistema imunológico, incluindo as 

respostas imunes inata e adaptativa. Além disso, desencadeia respostas de fase 

aguda e deprime transitoriamente a função imunológica sistémica. (46) Esta 

disfunção imunológica pode levar a uma resposta inflamatória exagerada ou a uma 

supressão da imunidade mediada por células. (47,48) 
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Adicionalmente, verifica-se a libertação de hormonas de stress, aumento de 

radicais superóxido, ativação do sistema do complemento, aumento da adesão de 

moléculas endoteliais e produção aumentada de citocinas pró-inflamatórias 

(interleucina 1 (IL-1) e fator de necrose tumoral (TNF- ) iniciada por macrófagos e 

monócitos como parte da resposta de fase aguda. (47, 48) A supressão da função 

adaptativa imunológica nos primeiros dias após o procedimento cirúrgico deve-se 

principalmente à diminuição dos linfócitos, alteração das células T e desvio das 

células T helper tipo 2 (Th2). (49) 

 A supressão do sistema imunológico predispõe o doente a um aumento 

significativo do risco de morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica, sendo, por isso, 

necessárias estratégias terapêuticas direcionadas a evitar a disfunção 

imunológica.(50) 

4. Imunonutrição 

A IN é definida como a modulação das atividades do sistema imunológico e as 

consequências da sua ativação, através de nutrientes (imunonutrientes) 

específicos.(51) Os Imunonutrientes têm a capacidade de estimular a resposta 

imunológica e melhorar o controlo da resposta inflamatória, o equilíbrio de azoto e 

a síntese proteica. (6,52) 

Existe uma vasta gama de nutrientes que podem ser incluídos nesta definição, 

como a glutamina, a arginina, os ácidos gordos omega-3, os nucleotídeos, a 

taurina, as vitaminas A, E e C, o beta-caroteno e os oligoelementos, nomeadamente 

o zinco e o selénio. (6, 52). Dentro destes, a arginina, a glutamina e os nucleotídeos, 

em pessoas saudáveis não são considerados essenciais. No entanto, em situações 

de stress catabólico e doença crítica as necessidades superam os níveis 

intracelulares. Nestes casos são considerados semi-essenciais. (53-61) 



8 

 

4.1-Ácidos gordos ómega-3 

Os ácidos gordos ómega-3 são ácidos gordos polinsaturados essenciais. Para além 

de serem componentes estruturais das membranas celulares, exercem funções 

tanto anti-inflamatórias como imunomoduladoras, através do controlo da produção 

de mediadores bioquímicos de resposta inflamatória e imunológica, como os 

eicosanóides, as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. (52) Através 

da regulação do metabolismo do óxido nítrico, melhoram ainda a complacência 

arterial e a função endotelial. (62) Para além disso, têm efeito na diminuição dos 

níveis de IL-1, TNF e fibrinogénio, e contribuem para a redução, tanto da pressão 

arterial como da proliferação celular. (63) 

Uma meta análise recente, desenvolvida por Zhao et al. mostrou que a 

suplementação com ácidos gordos ómega-3 em doentes com cancro do trato 

gastrointestinal levou a uma melhoria da resposta inflamatória e imunológica. (64) O 

mesmo foi confirmado por Okamato et al. (63) 

4.2-Arginina 

A arginina tem efeito anabólico e estimula a síntese de óxido nítrico a partir de 

estímulos inflamatórios, o que contribui para a melhoria da função endotelial. Além 

disso, é precursora de uma vasta gama de compostos, tais como a ornitina, a 

creatina, a ureia, as poliaminas, a prolina, o glutamato e a agmatina, estimula a 

síntese da hormona de crescimento e funciona como um promotor das células T 

helper. (52, 54, 55, 65) . Assim, a arginina e os produtos resultantes do seu metabolismo 

são essenciais para a reparação tecidual de feridas agudas e crónicas. (66, 67) Um 

estudo randomizado controlado desenvolvido por Zhao et al. sugere que a 

suplementação rica em arginina está associada a uma melhoria da função 

imunológica e da qualidade de vida, em doentes com CG desnutridos. (68) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23812551
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4.3-Glutamina 

A glutamina é o aminoácido mais abundante no organismo humano. Desempenha 

um papel importante na manutenção de vários processos fisiológicos que ocorrem 

no rim, fígado, sistema nervoso central, pâncreas e sistema imunológico, bem como 

na manutenção da integridade da mucosa intestinal e na preservação da massa 

magra corporal. (69) 

A glutamina é também precursora de peptídeos, proteínas, glicose, purinas, 

pirimidinas e, subsequentemente, de ácidos nucleicos e nucleotídeos. Além disso, 

exerce uma função essencial na prevenção do stress oxidativo através da formação 

de L-glutationa, um poderoso antioxidante endógeno. (69)  

Estudos anteriores demostraram que, em doentes com cancro e/ou submetidos a 

cirurgia, a glutamina inibe a libertação de citocinas pró-inflamatórias, melhora a 

função da barreira gastrointestinal e a função imunológica(56, 70, 71).  

4.4-Nucleotídeos 

Os nucleotídeos são moléculas biológicas de baixo peso molecular fundamentais 

nos processos bioquímicos, especificamente como componentes dos ácidos 

nucleicos- DNA e RNA. Além disso, exercem efeitos importantes no crescimento e 

desenvolvimento de células de rápido turnover, como as do sistema imunológico e 

do trato gastrointestinal. (61) 

A suplementação com RNA ou uracilo (precursores de nucleotídeos) ajuda na 

restauração da hipersensibilidade retardada, aumenta a resposta linfoproliferativa 

e a expressão do recetor para a IL-2. Para além disso, os nucleotídeos presentes 

na dieta são essenciais para a atividade de linfócitos T-helper.  (35) 
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5.Efeitos da imunonutrição na recuperação cirúrgica  
 

Tendo em conta o stress inflamatório, imunológico e oxidativo que ocorre no 

período pós-operatório, o fornecimento de nutrientes imunomoduladores poderá ter 

efeito na regulação de respostas tanto imunológicas como metabólicas e, deste 

modo, melhorar a resposta clínica. (72, 73)  

Estudos recentes Tabela 1 sugerem que o suporte com IN pode resultar na 

diminuição de CI e complicações não infeciosas (CNI) pós-operatórias e redução 

do TIH em doentes com CG submetidos a cirurgia. Uma meta-análise desenvolvida 

por Marimuthu et al., demonstrou haver diferenças significativas na redução de CI 

com o uso de IN pré, peri e pós-operatória. No que diz respeito aos efeitos da IN 

na redução de CNI, só foram encontradas diferenças significativas em doentes que 

receberam suplementação peri e pós-operatória. O TIH foi significativamente 

menor nos doentes que receberam IN. Para além disso, este estudo mostrou que, 

para maximizar o efeito da IN é necessário suplementação durante, pelo menos, 5 

a 7 dias. (73)  Song, et al. também reportaram efeitos positivos da IN na recuperação 

cirúrgica de doentes com CG submetidos a gastrectomia. Os resultados deste 

estudo apontam para que o uso das combinações de imunonutrientes com arginina 

+ glutamina + ácidos gordos ómega-3, assim como arginina + RNA + ácidos gordos 

ómega-3 sejam os regimes ideais para redução das CI pós-operatórias e redução 

do TIH. (74)  

Lewis et al., num estudo recente (n=108), mostraram efeitos benéficos da 

suplementação com IN pré-operatória na redução de complicações pós-operatórias 

e na redução do TIH. (75) Em contrapartida, um estudo desenvolvido por Hübner et 

al. (n=152) demonstrou não existir superioridade da IN pré-operatória na redução 

de CI, CNI e TIH, em comparação com o SNP.(76) Uma meta-análise recente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%BCbner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22617278
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desenvolvida por Hegazi et al., em que foi realizada uma comparação de estudos 

com administração pré operatória de IN versus SNP versus sem administração de 

suplementação, também demostrou não existir superioridade do suporte nutricional 

pré-operatório com IN, em comparação com o SNP nos desfechos clínicos pós-

operatórios, considerando os altos custos e a baixa palatabilidade dos produtos de 

IN. Para além disso, apenas nos estudos com grupo controlo em que não houve 

suplementação com SNP foram encontradas diferenças significativas na 

diminuição das CI e no TIH (diferença média 2,22 dias). No entanto, esta meta-

análise demonstrou que a suplementação com IN pós-operatória tem sido, em 

muitos estudos, apontada como sendo eficiente na redução de CI, dos dias de 

ventilação e de deiscências da anastomose.  (77) 

A meta-análise desenvolvida por Song et al., por sua vez, aponta que a 

suplementação com IN peri-operatória seja a melhor opção de tratamento para 

doentes com CG submetidos a cirurgia, devido à redução de incidência de CI e CNI 

no pós-operatório, assim como à redução no TIH. (78) Segundo a Sociedade 

Europeia para Nutrição Parentérica e Entérica (ESPEN), a administração de IN 

oral/entérica no peri-operatório em doentes com CG submetidos a resseção 

cirúrgica está associada a uma redução das complicações pós-operatórias.(1)   

Para além dos efeitos da IN na redução de CI, CNI e TIH, a meta-análise conduzida 

por  Cheng et al. demostrou efeitos benéficos da IN na melhoria da imunidade 

celular e na modulação da resposta inflamatória. Os resultados demostraram que 

a suplementação com IN, durante um período superior a 7 dias no pós-operatório, 

provocou um aumento dos níveis de CD4 +, CD4 + / CD8 +, IgM, IgG, linfócitos e 

proalbumina. (79) O mesmo foi confirmado por Li, K et al. e Wong  et al. Os resultados 

do primeiro estudo demostraram que a suplementação com IN no período pós-

https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-018-0741-y#auth-1


12 

 

operatório contribuiu para uma melhoria da função imunológica e da resposta 

inflamatória. (80) No segundo estudo, os resultados apontam para que, no geral, a 

administração de IN contribua para a redução das taxas de infeção da ferida e para 

a redução do TIH, pelo que deve ser rotineiramente administrada no período pós-

operatório. Esta meta-análise mostrou ainda que, para maximizar o efeito da IN, é 

necessário suplementação durante, pelo menos, 5 a 7 dias (81) Os resultados de um 

estudo desenvolvido pela Sociedade Americana para Nutrição Parentérica e 

Entérica (ASPEN) permitiram concluir que a IN é segura e bem tolerada, que leva 

à melhoria do estado nutricional pós-operatório e à redução do TIH. Para além 

disso, melhora a função imunológica e reduz os níveis séricos de citocinas 

inflamatórias.(8)  

5.1-Guidelines para a administração de imunonutrição 

Várias organizações desenvolveram guidelines para a administração de IN, 

particularmente o Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD), o Société 

Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNEP), a Société Française 

d'Anesthésie Réanimation (SFAR), a ESPEN e a ASPEN.  

Todas estas organizações eram consistentes em recomendar a administração de 

IN entérica (oral ou por sonda) no período pré-operatório, durante 5 a 7 dias, em 

todos os doentes submetidos a cirurgia gastrointestinal, independentemente do 

estado nutricional. Além disso, o suporte com IN deveria ser administrado no 

período pós-operatório, apenas em doentes que se apresentavam desnutridos no 

pré-operatório, durante 5 a 7 dias, na ausência de complicações ou até que a 

alimentação oral tenha sido restabelecida, fornecendo pelo menos 60% das 

necessidades nutricionais.(82-86) No entanto muitos autores têm questionado a 

importância da IN em doentes com CG que não se apresentem desnutridos. (87) Um 
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estudo desenvolvido por Tsujinaka et al. (n=244), mostrou que a suplementação 

pré-operatória com IN (arginina, ácidos gordos ómega-3 e ribonucleotídeos) não 

apresentou qualquer efeito benéfico significativo na redução de complicações pós-

operatórias em doentes bem nutridos com CG submetidos a gastrectomia total. (7) 

O mesmo foi confirmado por Klek et al. (n=873). (88) 

De facto, as guidelines mais recentes da ESPEN recomendam a administração de 

IN no período peri-operatório ou, pelo menos, no pós-operatório em doentes 

desnutridos submetidos a cirurgia oncológica de grande porte. Além disso, sugerem 

que atualmente não há evidências claras para o uso de fórmulas de IN 

exclusivamente no período pré-operatório. (48) O mesmo foi demostrado num estudo 

desenvolvido pela ASPEN (72).   

Análise Crítica 

Este trabalho, ao confirmar que a desnutrição induzida pelo CG tem impacto 

negativo na evolução pós-cirúrgica, sugere que a suplementação nutricional é 

fundamental na redução de complicações pós-operatórias de doentes com CG 

submetidos a cirurgia. O papel do suporte nutricional não passa apenas pelo 

fornecimento energético adequado, como também pela satisfação das 

necessidades nutricionais do doente e melhoria da resposta metabólica e 

imunológica. (89) No entanto, é necessário que as conclusões relativas à eficácia da 

intervenção nutricional ultrapassem a esfera da teoria científica e passem a ser 

utilizadas regularmente na prática clínica.  

A análise dos estudos utilizados na presente revisão permitiu concluir que as 

diferenças metodológicas entre os mesmos dificultaram a comparação dos 

resultados. Alguns destes incluíram apenas doentes desnutridos, o que resulta num 

viés potencial, uma vez que está estabelecido que o suporte nutricional é 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24178185
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fundamental em doentes com desnutrição moderada a severa.(90) Em contraste, o 

mesmo não se verifica em relação a doentes que se apresentem com um estado 

nutricional adequado. Estudos que incluíram tanto doentes desnutridos, como 

doentes não desnutridos sugerem que a IN apresenta efeito benéfico na redução 

de CI e TIH, apesar de apenas se ter verificado um efeito significativo no primeiro 

grupo. (7, 88) 

Para além disso, também ficou evidente que persiste um debate contínuo sobre o 

momento ideal de administração de IN na prática cirúrgica. Enquanto que uns 

estudos apontam para que a suplementação com IN no pré-operatório está 

associada a uma redução das complicações pós-cirúrgicas e do TIH(73-75), outros 

não mostram superioridade da administração de IN pré-operatória em comparação 

com o SNP, num deles considerando os altos custos e a baixa palatabilidade dos 

produtos de IN.(76, 77). De facto, é difícil demonstrar que este tipo de intervenção 

pode reduzir significativamente as complicações cirúrgicas, em particular se os 

doentes não estiverem severamente desnutridos. (91) Além disso, dados atuais 

sugerem que não há evidências claras para o uso de fórmulas de IN exclusivamente 

no período pré-operatório.(48, 72) Em contrapartida, existe evidência clara sobre a 

eficácia do suporte nutricional com IN no período peri-operatório e pós-operatório, 

na recuperação cirúrgica de doentes com CG submetidos a cirurgia. (1, 73, 74, 77-81) 

Apesar dos custos da IN serem superiores quando comparados com fórmulas de 

SNP, estudos anteriores demostraram um significativo custo benefício na utilização 

de IN, uma vez que se repercute numa redução das complicações pós-cirúrgicas 

e, consequentemente, na redução do TIH. Por sua vez, a redução do período de 

hospitalização traduz-se na redução dos custos associados e melhoria da 

qualidade de vida do doente. (7, 75, 92)  
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A arginina, a glutamina, os ácidos gordos ómega-3 e os nucleotídeos constituem 

os principais imunonutrientes utilizados nas fórmulas de IN administradas nos 

estudos incluídos nesta revisão. No entanto, a combinação dos diferentes 

imunonutrientes, a dose, o tempo de administração e a duração do suporte com IN 

é diferente entre estudos. Isto leva ao comprometimento dos resultados, uma vez 

que estes fatores influenciam significativamente o efeito da IN nos desfechos 

clínicos pós-operatórios.  

Conclusão 

Em suma, a IN é recomendada com base na evidência científica existente para 

doentes com CG submetidos a cirurgia. A sua administração encontra-se associada 

à melhoria da função imunológica e da resposta inflamatória, bem como à redução 

de complicações pós-operatórias, particularmente CI e redução do TIH, o que se 

repercute na redução dos custos associados.  

Embora vários estudos demonstrem o papel benéfico da IN e várias organizações 

apresentem guidelines para a sua administração, ainda há algum debate sobre o 

momento ideal de administração, os constituintes individuais das fórmulas de IN, a 

dose ideal de cada substrato e as populações alvo. Para além disso, o tempo de 

administração do suporte nutricional, o tempo de medição dos resultados e o estado 

nutricional dos pacientes são diferentes entre estudos. Deste modo, são 

necessários novos estudos, realizados através de metodologias comparáveis, com 

o objetivo de estabelecer o efeito benéfico real da IN nestes doentes e incrementar 

a sua aplicabilidade clínica. 
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Anexos 

 
 
A-Fisiopatologia da caquexia oncológica (28) 

 

 
 

B-Estudos analisados acerca do efeito da imunonutrição na recuperação 
cirúrgica.  
 

Abreviaturas- RCT: Randomized control trial; Pré-op: pré-operatório; Peri-op; peri-operatório; Pós-op: Pós-operatório; Vs: 
Versus; Arg: Arginina; ω-3-FAs: ómega 3 fatty acids; NP: Nutrição Parentérica; SNEP: Suporte nutricional entérico padrão; 
INE: imunonutrição entérica; SNPP: Suporte nutricional parentérico padrão; INP: imunonutrição parentérica 

 
Autor 
Ano 

Referênci
a 
 

 
Tipo de 
estudo 

 
Comparação 

 
Amostra (n) 

 
Grupo 

tratamento 

 
Grupo controlo 

 
Tempo de 
administra

ção de IN 

 
Tempo de 
duração do 

suporte com IN 

 
Conclusões 

 
 

Marimuthu  

et al. 
2012  

(73) 

 
 

Meta-

análise 
(26 RCTs) 

 
 

-IN vs SNP 

 
 

 
 

2496 

 
 

1252 

 
 

1244 

 
Pré-op 

 

Peri-op 
 

Pós-op 

-  5-7dias pré-
op em 6 
estudos 

 

- ≥ 5 dias pós-
op  em 15 

estudos 
 
- Peri-op em 3 

estudos:  
    -5 dias antes 
cirurgia e 7 dias 

após em 1 
estudo  
    -7 dias antes 

e 5 dias após 
em 2 estudos 

 
- Redução das 
CI com uso de IN 

pré, peri e pós-
op 
 

-Redução CNI 
apenas com IN 
peri e pós-op 

 
-Redução TIH 
com IN 

- Para maximizar 
o efeito da IN é 
necessário 

suplementação 
durante, pelo 
menos, 5-7 dias. 
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Song et al. 

2017 
(74) 

 

 
Meta-

análise 

(11 RCTs) 

 

 
- IN vs SNP  

 

ou 
 

-Comparação 

de diferentes 
fórmulas de IN 

 

 
840 

 

 
426 

 

 
414 

 

 
-Pré-op  
 -Pós-op 

- 6 estudos 

(n=191) durante 
7 dias pós-op 
 

-1 estudo 
(n=30) durante 
7dias pré-op 

 
-  1 estudo 
(n=120) durante 

5 dias pré-op 
 
-2 estudos (n= 

50) durante 8 
dias pós-op 
-1 estudo 

(n=35) durante 
7 dias pré-op e 
7 dias pós-op. 

 

- IN eficaz na 
recuperação 
cirurgica de 

doentes com CG 
submetidos a 
gastrectomia 

-  Arg+RNA+ω-3-
FAs and 
Arg+Gln+ω-3-

FAs 
 são os regimes 
ótimos para 

redução de CI e 
TIH;  

 
Lewis et 

al. 
2018 

(75) 

 
RCT  

 
-IN vs SNP 

 
108 

 
54 

 
54 

 
Pré-op 

 
5 dias 

 
Suplementação 

com IN pré-
operatória levou 
à redução de 

incidência de 
complicações 
pós-operatórias 
e redução do 

TIH. 
 

 
Hübner et 

al. 
(76) 

 
RCT 

duplament

e cego 

 
-IN vs SNP 

 
 

145 

 
 

72 

 
 

73 

 
 

Pré-op 

 
 

-5 dias 

- Não foram 
encontradas 
diferenças 

significativas da 
IN na redução de 
CI, CNI e no TIH 

em comparação 
com SNP. 

 
Hegazi et 

al. 

2014 
(79) 

 
Meta-

análise 

(17 RCTs) 
 
 

 
-8 RCTs: IN vs 

SNP 

-9 RCTs: IN vs 
sem 

suplementação 

 
1456: 

-561 IN vs SNP 

- 895 IN vs 
sem 

suplementação 

 
 

 
-284 (IN vs 

SNP) 

 
-452 (IN vs 

sem 

suplementaçã) 
 
 

 
-277 (IN vs 

SNP) 

 
-443 (IN vs sem 
suplementação) 

 
 
 

 
-Pré-op  
-Pós-op 

 
- 7 estudos 
(n=330) durante 

5 dias pré-op;  
- 5 estudos 
(n=99) durante 

7 dias pré-op; 
-1 estudo 
(n=55) durante 

3 dias pré-op;  
- 3 estudos 
(n=202) durante 

5 dias pré-op+ 
pós-op;  
-1 estudo 

(n=50) durante 
7d pré-op+ pós-
op 

 

- Sem diferenças 
significativas 
entre IN e SNP 

pré-operatória 
 
- Custos da IN 

são muito 
elevados 
 

-Baixa 
acessibilidade da 
IN 

 
- IN pós-
operatória 

eficiente na 
redução de 
complicações 

infeciosas, dos 
dias de 
ventilação e de 

deiscências da 
anastomose 
 

 
Song et al.  

2015 
(77) 

 
 

Meta-

análise 
(27 RCTs) 

 
-IN vs SNP 

 

Ou 
 

-Comparação 

de diferentes 
regimes de IN 

 
 

2434 

 
 

1269 

 
 

1165 

 
Pré-op 

 

Peri-op 
 

Pós-op 

 
- 7 estudos 
(n=456) durante 

7 dias pós-op;  
-4 estudos 
(n=109) durante 

7 dias pré-op 
-2 estudos 
(n=151) durante 

5 dias pré-op 

 
- IN apresenta 
benificios na 

recuperação 
cirurgica de 
doentes com CG 

submetidos a 
cirurgia 
- O regime peri-

operatório é o 
ideal na 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%BCbner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22617278
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-1 estudo 

(n=14) durante 
5 dias pré-op e 
7 dias pós-op;  

-2 estudos 
(n=71) durante 
3 dias pré-op;  

-2 estudos 
(n=75) durante 
4 dias pós-op;  

-1 estudo 
(n=77) durante 
5 dias pós-op;  

-1 estudo 
(n=30) durante 
3 dias pós-op;  

-1 estudo 
(n=78) durante 
5 dias pré-op e 

5 dias pós-op;  
-1 estudo 
(n=85) durante 

7 dias pré-op e 
7 dias pós-op;  
-4 estudos 

(n=123) pós-op 
sem 
especificação 

da duração  
 

recuperação 

cirúrgica, uma 
vez que está 
associado à 

redução de CI e 
CNI e TIH. 

 

Cheng et 
al. 
 

2018 
 

(78) 

 

 
Meta-

análise 

(7 RCTs) 

 

 
IN vs  SNP 

 

 
583 

 

 
297 

 

 
286 

 

 
Pré-op 

 

Pós-op 

 

-4 estudos 
(n=132) durante 
7 dias pós-op;  

 
-1 estudo 
(n=30) durante 

3 dias pré-op;  
 
- 1 estudo 

(n=120) durante 
5 dias pré-op;  
 

-1 estudo 
(n=15) pós-op 
(duração do 

suporte 
nutricional não 
descrito) 

 

- Melhoria da 
imunidade 
celular e reação 

inflamatório com 
o uso de IN;  
-Redução das 

complicações 
pós-operatórias 
com a 

administração de 
IN;  
- A 

suplementação 
com IN durante 
um período 

superior a 7 dias 
no pós-
operatório levou 

a um aumento 
dos níveis de 
CD4 +, CD4 + / 

CD8 +, IgM, IgG, 
linfócitos e 

proalbumina.  

 
 

Li, K et al. 
2019 

(80) 

 
 

RCT  
duplament

e cego 

 
 

 
-IN vs SNP 

 
 

 
124  

 
 

 
62 

 
 

 
62 

 
 

 
-Pós-op 

 
 

 
5 dias 

- Aumento da  
proporção de 

células T CD4 +, 
células T CD3 + 
e CD4 + / CD8 +, 

IgG, IgM, IgA 
com IN, ou seja 
verificou-se uma 

melhoria 
significatica da 
função 

imunológica; 
- Nível de WBC, 
PCR e TNF-alfa 

inferiores no 
grupo com IN, ou 
seja, verificou-se 

uma melhoria na 
função 
inflamatória 
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Wong et 
al. 

2016 
(81) 

 

 

 
Meta-

análise  

 
(19 RCTs) 

 

 
- IN vs SNP 

 

 
2016  

 

 
1017 

 

 
999 

 

-Pré-op 
-Pós-op 

 

-3 estudos 
(n=79) durante 
4 dias pós-op; 

- 2 estudos 
(n=63) até 
retomar 

ingestão oral 
pós-op; 
- 1 estudo 

(n=77) durante 
5 dias pós-op;  
-6 estudos 

(n=406) durante 
7 dias pós-op;  
-1 estudo 

(n=78) durante 
15 dias pré-op;  
-1 estudo 

(n=59) durante 
10-14 dias pós-
op;  

-1 estudo 
(n=16) durante 
17 dias pré-op;  

-1 estudo 
(n=30) durante 
7 dias pré-op;  

-1 estudo 
(n=28) durante 
26 dias pré-op;  

-1 estudo (n= 
120) durante 5 
dias pré-op;  

-1 estudo 
(n=66) durante 
14 dias pré-op 

 

- Suplementação 
com IN pós-
operatória está 

associada à 
redução das 
complicações 

infeciosas e TIH, 
- O tempo, a 
duração e a dose 

de administração 
são fatores que 
inflênciam efeito 

da IN, sendo 
necessário 
suplementação 

com IN durante, 
pelo menos, 5 a 
7 dias antes e 

após a cirurgia.   
 

 
 
 

Luo, et al. 
2018 

(8) 

 

 
 
 

RCT 

 
 
 

NP vs IN 
entérica 

 
 

78 

 
 

34 

 
 

44 

 
 

Pós-op 

 
 

8 dias 

 
- IN é segura e 
bem tolerada 

- IN reduz TIH e 
os níveis de 
citocinas 

inflamatórias   
- IN melhora 
função 

imunológica,  
 

 
 

Tsujinaka  

et al 
2012 

(7) 
 

 
 

RCT 

 
 

IN vs dieta 

regular sem 
suplementação 

nutricional  

 
 

244 

 
 

127 

 
 

117 

 
 

Pré-op 

 
 

5 dias 

-IN apresenta 
efeitos benéficos 
na redução de CI 

em doentes com 
CG desnutridos, 
no entanto, sem 
efeito 

significativo em 
doentes que não 
se apresentem 

desnutridos. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919116300012#!
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Klek et al. 
 

2014 

 
(85) 

 

 
 
 

RCT 

 

 
 
 

SNEP vs INE 
vs SNPP vs 

INP 

 

 
 
 

873 

 

 
 
 

440 

 

 
 
 

433 

 

 
 
 

Peri-op 

 

 
 
 

7 dias 

- Não foram 

encontradas 
diferenças 
significativas em 

doentes bem 
nutridos da IN 
em comparação 

com SNP 
- No entanto, em 
doentes 

malnutridos, o 
uso de IN 
reduziu o TIH, CI 

pós-operatórias, 
a taxa de 
mortalidade e 

morbilidade em 
comparação com 
SNP. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24178185

