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Resumo 

 

OLIVEIRA, HC de. Perfil lipídico de recém-nascidos prematuros recebendo 

nutrição parenteral com emulsões lipídicas diferentes [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2014. 

Introdução: Devido a diversos fatores, recém-nascidos prematuros, em sua 

maioria, necessitam de nutrição parenteral e uma fonte lipídica que possua 

um equilíbrio entre os variados tipos de ácidos graxos. SMOFlipid® 20%, 

uma nova emulsão lipídica pode ser mais adequada para esse equilíbrio. 

Objetivo: Avaliar o perfil de incorporação de ácidos graxos em eritrócitos de 

prematuros recebendo essa nova emulsão lipídica, comparada com outra 

emulsão baseada em óleo de soja. Métodos: Em um ensaio clinico 

controlado randomizado duplo cego avaliou-se 47 recém-nascidos pré-termo 

que receberam nutrição parenteral SMOFlipid® 20% (n=25) ou LIPOVENOS® 

MCT 20% (n=22). Foram avaliados parâmetros laboratoriais, clínicos, 

demográficos e o perfil de incorporação de ácidos graxos na membrana de 

eritrócitos. Resultados: Os parâmetros clínicos e demográficos como peso, 

perímetro cefálico, comprimento, idade gestacional e índice de Apgar não 

diferiram entre os grupos. Os valores de triglicerídeos e da lipoproteína de 

muito baixa densidade (VLDL) foram estatisticamente maiores no grupo 

SMOFLIPID® 20%. Níveis de Aspartato aminotransferase (AST) foram 

menores em ambos os grupos e os níveis de bilirrubina total e frações não 

tiveram diferenças. A emulsão SMOFlipid® 20% aumentou os níveis dos 

ácidos docosa-hexaenoico DHA (C 22:6 ω3) e Eicosapentaenoico EPA (C 

20:5 ω3) na membrana dos eritrócitos. Conclusões: Neste grupo de recém-

nascidos pré-termos, essa nova emulsão lipídica, além de mostrar 

segurança, contribuiu para uma mudança benéfica no perfil de incorporação 

de ácidos graxos nas membranas celulares, principalmente DHA e EPA. 

Descritores: nutrição parenteral, prematuro, óleo de peixe, ácidos graxos, 

ácido docosa-hexaenóico, lipídios de membrana. 
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Summary 

OLIVEIRA, HC de. Perfil lipídico de recém-nascidos prematuros recebendo 

nutrição parenteral com emulsões lipídicas diferentes [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2014. 

Introduction: Due to several factors, premature newborn infants, in most 

cases, require parenteral nutrition and a lipid source with balance among the 

different types of fatty acids. SMOFlipid® 20%, a new lipid emulsion may be 

more appropriate for this balance. Objectives: To evaluate the profile of fatty 

acids incorporation in erythrocytes of premature newborn infants receiving 

this new lipid emulsion compared with an emulsion based on soybean oil. 

Methods: In a randomized, controlled, double-blind clinical trial, 47 preterm 

newborn who received parenteral nutrition SMOFlipid® 20% (n=25) or 

Lipovenos MCT® 20% (n=22) were evaluated. Laboratorial, clinical and 

demographic parameters and the profile of incorporation of fatty acids in the 

erythrocyte membrane were evaluated. Results: The clinical and 

demographic parameters such as weight, head circumference, length, 

gestational age, and Apgar scores did not differ between the groups. The 

values of triglycerides and lipoprotein of very low density (VLDL) were 

statistically higher in the SMOFlipid® 20% group. Levels of aspartate 

aminotransferase (AST) were lower in both groups and levels of total bilirubin 

and fractions had no differences. The SMOFlipid® 20% emulsion increased 

the levels of the docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic (EPA) 

acid in the erythrocytes membrane. Conclusions: In this group of preterm 

newborn infants, this new lipid emulsion, besides showing security, 

contributed to a beneficial change in the incorporation profile of fatty acids 

cell membranes, especially DHA and EPA. 

Keywords: parenteral Nutrition, Infant Premature, fish oil, fatty acids, 

docosahexaenoic acids, Membrane Lipids. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os lipídeos, também denominados vulgarmente como gorduras, 

constituem um grupo de biomoléculas que possuem uma enorme variedade 

de estruturas químicas, mas que exibem como característica que os 

definem, a hidrofobicidade, além de serem biossintetizados a partir da acetil 

coenzima A. 1  

As funções biológicas dos lipídeos são tão amplas quanto a sua 

variedade química:2 

1) Servem como a principal forma de armazenamento de energia, sendo o 

composto bioquímico mais calórico em animais; 

2) São componentes estruturais das membranas celulares; 

3) São componentes de sistema de transporte de elétrons no interior da 

membrana mitocondrial (ubiquinona);1 

4) Formam uma película protetora (isolante térmico) sobre a epiderme de 

muitos animais; 

5) Alguns lipídeos têm papéis cruciais como cofatores enzimáticos, 

pigmentos que absorvem radiações luminosas, agentes emulsificantes, 

hormônios e mensageiros celulares; 

6) Protetores de órgãos vitais; 

7) Isolantes elétricos (lipídeos apolares); 

8) Precursores de mediadores bioquímicos (leucotrienos, prostaglandinas, 

prostaciclinas, tromboxanos, etc.).  
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1.1. Classificação e nomenclatura dos lipídeos 

 

Os lipídeos podem ser classificados como (1) lipídeos de 

armazenamento; (2) lipídeos estruturais de membranas; (3) lipídeos com 

outras funções, como moléculas sinalizadoras, cofatores e pigmentos. 1 

Existem vários tipos de lipídeos que constituem as membranas 

celulares, e todas essas membranas possuem um caráter anfipático, ou 

seja, possuem um lado hidrofóbico e outro hidrofílico. 1 

Os glicerofosfolipídeos possuem em sua parte hidrofóbica, dois ácidos 

graxos ligados a uma molécula de glicerol, e na parte hidrofílica uma ligação 

fosfodiéster (-PO4) com o glicerol, seguido de um grupamento álcool, 

dependendo deste grupamento alcoólico, na Figura 1 representada pela letra 

X, ele receberá uma denominação. 1 

Os esfingolipídeos, a segunda maior classe de lipídeos de membrana, 

são formados por molécula de ácido graxo de cadeia longa, ligado a uma 

molécula de aminoálcool conhecida como esfingosina, ou um de seus 

derivados, e uma parte polar, algumas vezes ligado por ligações glicosídicas 

e outras vezes por ligação fosfodiéster. De acordo com a mudança da 

estrutura desse grupo polar, ocorrem alterações no nome, por exemplo, no 

caso da Esfingomielina, presente principalmente nas mielinas, lâmina 

membranosa que reveste e isola os axônios em alguns neurônios; o grupo 

polar é uma fosfocolina ou fosfoetanolamina, conforme mostra a figura 2. 1 
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Figura 1: Fórmula geral dos glicerofosfolipídeos e a representação nominal 

de cada composto de acordo com a mudança do radical X 

 

Figura adaptada:  LEHNINGER, A. L.; NELSON, K. Y. Princípios de Bioquímica. 4. ed. São Paulo: 

Sarvier, 2006. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Figura 2: Fórmula geral dos esfingolipídeos e da esfingomileina 

 

Figura adaptada:  LEHNINGER, A. L.; NELSON, K. Y. Princípios de Bioquímica. 4. ed. São Paulo: 

Sarvier, 2006. 

 

Glicoesfingolipídeos ou esfingoglicolipídeos são encontrados na face 

externa da membrana e possui uma molécula de esfingosina ligada a um 

ácido graxo e a um carboidrato constituindo a porção polar; quando ligados a 

um único carboidrato são denominados cerebrosídeos. Nas membranas 

plasmáticas de células neurais esse carboidrato é a glicose, já nos tecidos 

não neurais é a galactose. Quando o composto tiver dois ou mais 

carboidratos, a molécula se denomina globosídeo. Se a porção polar do 

esfingoglicolipídeos for um oligossacarídeo e sua porção terminal conter um 

ou mais resíduos de ácido-N-acetilneuramínico, conhecido como ácido 

siálico, será denominado gangliosídeo. 1  
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Os esfingoglicolipídeos são abundantes no cérebro e são 

componentes críticos para a sobrevivência celular e sua homeostasia, além 

de serem sítios de reconhecimentos nas membranas celulares. 3 

Nos casos dos glicerofosfolipídeos e alguns esfingolipídeos, o grupo 

polar está ligado à porção hidrofóbica por uma ligação fosfodiéster, 

denominando-se genericamente de fosfolipídeo1 (figura 3). 

 

Figura 3: Principais classes de lipídeos de membranas 

 

Figura adaptada:  LEHNINGER, A. L.; NELSON, K. Y. Princípios de Bioquímica. 4. ed. São Paulo: 

Sarvier, 2006. 

Constituindo ainda as membranas celulares têm-se os esteróis que 

são lipídeos caracterizados por possuírem um núcleo esteróide, que consiste 

de quatros anéis fundidos, três com seis carbonos e um com cinco carbonos. 

O colesterol é o mais importante desta família e está presente na maioria 

das membranas celulares nos tecidos animais.1 

Os lipídeos usados como fonte energética de armazenamento são 

derivados dos ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com 

cadeias hidrocarbonadas, cujo comprimento varia de 4 a 36 carbonos. Na 
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maioria das vezes, os ácidos graxos se apresentam de forma linear, 

somente alguns possuem cadeias ramificadas ou anéis de três carbonos. 1 

Existem ácidos graxos de cadeia curta (menos que 6 átomos de 

carbono), cadeia média (6 a 12 átomos de carbono) e de cadeia longa (mais 

do que 12 átomos de carbono. Quando a cadeia carbônica do ácido graxo 

estiver ligada somente por ligações simples, este ácido graxo é denominado 

saturado, se houver duplas ligações, será insaturado. Ácidos graxos com 

apenas uma dupla ligação são conhecidos como monoinsaturados. Por fim, 

os ácidos graxos poli-insaturados que possuem duas ou mais duplas 

ligações. 1,2 

A nomenclatura oficial do ácido graxo obedece as regras do grupo 

funcional, o ácido carboxílico, sendo adicionado a terminação –óico ao 

número de carbonos. Já a existência de dupla ligação é indicada entre 

parênteses, após o número de carbonos do ácido graxo, indicada pela letra 

grega delta (Δ), adicionado ao número do carbono onde está a dupla 

ligação. Essa contagem se inicia pelo grupo funcional; desta forma o ácido 

graxo saturado com 16 carbonos, conhecido como ácido palmítico, tem 

como nomenclatura oficial, ácido hexadecanóico (16:0), onde o zero 

representa a ausência de dupla ligação. Já o ácido linoléico tem como nome 

oficial, ácido octanodecanóico (18: 2Δ9,12), onde 18 representa o número de 

carbonos, o (2), duas duplas ligações, o (Δ9,12) representa que as duplas 

ligações estão no carbono 9 e 12, contando-se a partir do ácido carboxílico. 1 

Há uma nomenclatura simplificada, que utiliza o nome mais conhecido 

do ácido graxo, e especifica o número de carbonos que compõe a cadeia e a 

posição das duplas ligações, entretanto, a contagem inicia-se na 

extremidade oposta do grupo funcional, ou seja, a terminação metil, nesse 

caso, usa-se a letra grega ω (ômega), que vem acompanhada da posição 

numérica do carbono em que se encontra a primeira dupla ligação, como por 

exemplo ω3, ω6, ω9  que são separados por dois pontos. Por exemplo, o 

ácido palmítico (C16: 0) com 16 carbonos e nenhuma dupla ligação e o 
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ácido linoleico (C18:2- ω6), com 18 carbonos, 2 duplas ligações, sendo que 

a primeira está no carbono 6 2,4  (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Exemplos estruturais de ácidos graxos 

 

 

Figura adaptada: Bases Metabólicas da Nutrição. Curso de Pós- graduação em Nutrição 

Clínica – GANEP 2007 

Os ácidos graxos têm suas propriedades físicas determinadas pelo 

comprimento e insaturações de sua cadeia, quanto mais longa for cadeia e 

menor for o grau de saturação, menor será a solubilidade em água, o grupo 

carboxílico é polar e confere a pequena solubilidade em água dos ácidos 

graxos de cadeia curta. Ácidos graxos saturados com 16 a 24 carbonos se 

apresentam na natureza de forma cerosa, já os insaturados são líquidos 

oleosos. 1  

Nos vertebrados, os ácidos graxos livres, ou seja, que possui o seu 

ácido carboxílico livre circula no sangue ligado, não covalentemente, à 

proteína soroalbumina. Entretanto, os ácidos graxos do plasma estão 

presentes como derivados dos ácidos carboxílicos tais como ésteres e 

amidas, que são ainda mais apolares que os ácidos graxos livres. 1 
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Os lipídeos mais simples derivados dos ácidos graxos são os 

triglicerídeos, também conhecidos como triacilgiceróis e desempenham 

papel fundamental como fonte de energia. São constituídos por três 

moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol ligado por ligações ésteres. 

Nos vertebrados são armazenados em células especializadas, chamadas 

adipócitos, que contém em seu interior enzimas como as lipases, que podem 

catalisar a hidrólise dos triglicerídeos e liberar ácidos graxos que serão 

usados como fonte energética, fornecendo em torno de 9 Kcal/g de 

lipídeo.1,4 

 

1.2. Ácidos graxos essenciais e seus derivados 

 

O organismo humano possui a capacidade de síntese de quase todos 

os ácidos graxos a partir de proteínas e carboidratos, entretanto, devido a 

incapacidade de inserção de uma dupla ligação antes do carbono 9 da 

cadeia dos ácidos graxos, alguns ácidos graxos não são sintetizados pelas 

células dos mamíferos, assim sua fonte dever ser exclusivamente exógena. 

Essas classes de ácidos graxos são denominadas de ácidos graxos 

essenciais (AGE). Seu principais representantes são os ácidos graxos poli-

insaturados conhecidos como ácido linoléico (ω6) e o ácido α-linolênico 

(ω3).2 

Os ácidos graxos essenciais (AGE) possuem diferentes funções, 

como participar no transporte e oxidação do colesterol, ser componentes 

estruturais dos fosfolipídeos da membrana celular, além de servirem como 

precursores de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (AGPCL).1,4 

O ácido linoléico e o ácido α-linolênico podem ser dessaturados e 

elongados convertendo-se, respectivamente, em AGPCL, ácido araquidônico 

(AA) e ácido docosa-hexaenoico (DHA). 4,5 
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Como se observa na figura 5, a enzima Δ-6-dessaturase é utilizada na 

conversão das duas vias metabólicas, de seus precursores para os ácidos 

araquidônico, da cadeia ω6 e docosa-hexaenoico, da cadeia ω3, portanto, 

esta enzima é a chave metabólica que regula ambas as vias, assim, o 

balanço entre os AGE ω3 e ω6 influencia diretamente a síntese dos 

AGPCL.6 

A síntese de AA pode ser reduzida por interferência de outras 

substâncias sobre esta enzima, destacam-se entre elas os ácidos graxos 

poli-insaturados, eicosapentaenoico (EPA) e o próprio DHA, além do 

excesso de ácido linoléico.  O excesso ou deficiência de um ácido graxo 

essencial pode afetar o metabolismo do outro. Os substratos preferenciais 

em ordem decrescente para a Δ-6-dessaturase são os ácidos linolênico, 

linoléico e oléico (ω9). 7 

 O ácido araquidônico é precursor da síntese de eicosanóides, 

especificamente prostaglandinas da série 2, tromboxano A2 e leucotrienos 

da série 4, todos potentes mediadores bioquímicos do processo inflamatório. 

Em contraste, o ácido α linolênico pode ser convertido em ácido 

eicosapentaenoico, 20:5 ω3 (EPA) e DHA, que são precursores de 

mediadores bioquímicos inflamatórios menos potentes, especificamente 

prostaglandinas da série 3 e leucotrienos da série 5. 8  

A American Heart Association recomenda uma ingestão de 30% de 

lipídeos da ingestão calórica total, sendo 10% ou mais de ácidos graxos poli-

insaturados, 8 a 10% de ácidos graxos saturados e 15% ou mais de ácidos 

graxos monoinsaturados, esta recomendação deve ser seguida desde a 

infância para prevenir doenças cardiovasculares. 9 

Portanto, uma dieta adequada e balanceada de ácidos graxos é 

indicada em todas as fases da vida, inclusive na fase intrauterina, pois a 

deficiência dos ácidos graxos essenciais e seus derivados resultam em curto 

prazo em alteração da síntese de surfactante, alteração da função 

plaquetária e menor resistência às infecções. Já em longo prazo ocorre 
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déficit no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit visual e menor 

velocidade de crescimento.  10,11,12 

 

Figura 5: Cadeia metabólica dos ácidos graxos essenciais 

 

 

Figura adaptada: VAZ, JS et al. Ácidos graxos como marcadores biológicos 

da ingestão de gorduras. Rev. Nutr. [online]. 2006, v. 19, n. 4, pp. 489-500.  

 

1.3. Metabolismo dos ácidos graxos poli-insaturados no feto e no 

recém-nascido 

 

Na membrana celular, a presença dos AGPCL confere maior fluidez e 

viscosidade específica, permitindo a difusão de várias substâncias e 

otimizando todas as funções por ela realizada, como a conservação da 
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energia, comunicação célula a célula, preservação e ação dos receptores de 

hormônios, atividade enzimática, resposta elétrica e até mesmo as funções 

imunológicas. 2,4 

 O DHA juntamente com o AA são os principais componentes dos 

ácidos graxos cerebrais, cerca de 25% e são fundamentais para o 

desenvolvimento cerebral e visual da criança.13
 A deficiência de DHA pode 

alterar a composição das membranas sinápticas, afetando as funções dos 

receptores da membrana neuronal, canais iônicos e enzimáticos. 
14  

 Além disso, o DHA encontra-se em concentrações elevadas nas 

membranas dos cones e bastonetes da retina, conferindo-lhes a fluidez ideal 

para o processo de transdução do sinal luminoso em sinal elétrico 

processado pelo cérebro. 15 

O feto, por não possuir uma capacidade plena de sintetizar os AGPCL 

a partir de seus precursores ω3 e ω6, tem a sua necessidade suprida pela 

placenta, para tal, no último trimestre de gestação a placenta estabelece 

uma preferência no transporte de DHA e AA. 15,16  

Durante a gravidez, as necessidades dos AGE e dos AGPCL 

aumentam consideravelmente. O AA e o DHA são os principais ácidos 

graxos poli-insaturados solicitados neste período, por serem componentes 

estruturais e funcionais indispensáveis de todas as membranas celulares, do 

desenvolvimento neuronal, visual e vascular do feto.17 Pesquisas relatam que 

na vida uterina, principalmente no último trimestre de gestação e nos 

primeiros meses de vida, a necessidade de DHA é extremamente elevada. 

11,15,18 Inclusive, à medida que ocorre o amadurecimento da retina, as 

concentrações de DHA aumentam em suas células. 15 

Assim, na vida intrauterina, a dieta da mãe influencia diretamente as 

concentrações dos ácidos graxos essenciais e AGPCL no plasma, nas 

membranas celulares e no tecido nervoso do feto, 8,19 demonstrando que uma 

nutrição inadequada, com consumo exacerbado de ω6 e baixo aporte de 

ω3, o que é muito comum nas dietas ocidentais, diminuem as reservas de 

AGPL, tanto maternas quanto fetais. 20 



28 

 

Mesmo após o nascimento, as necessidades desses dois ácidos 

graxos poli-insaturados continuam exacerbadas devido às necessidades 

corporais, e a imaturidade hepática do recém-nascido dificulta a produção 

dos mesmos, por meios dos AGE. 20  Portanto, o fornecimento de DHA e AA 

pelo leite materno, que apresenta quantidades três vezes maiores em 

comparação com  o leite de vaca, é indispensável.15 Todavia, as 

concentrações de AA e DHA no leite humano dependem da dieta materna, 

que nem sempre é rica em ω3. 19 

Os recém-nascidos, inclusive os prematuros, são capazes de 

sintetizar os AA e DHA por meio da elongação e dessaturação dos ácidos 

graxos essenciais, porém, esta síntese depende de oferta adequada de 

ácidos graxos essenciais, substrato energético e atividade enzimática. 
10 

 Além disso, o aumento da necessidade de DHA não é acompanhada 

pelo aumento da velocidade de síntese endógena dos AGPCL, sendo, 

necessário um aporte exógeno.2,17,21 

 

1.4. Nutrição parenteral no recém-nascido pré-termo 

 

 Segundo a Portaria do SVS/MS nº 272 de 08/04/98, a ―Nutrição 

Parenteral é uma solução ou emulsão, composta basicamente de 

carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e minerais, estéril e 

apirogênica, acondicionada em recipientes de vidro ou plástico, destinado à 

administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em regime 

hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos 

tecidos, órgãos ou sistemas‖. 22 

A história da Nutrição Parenteral seguiu em paralelo e dependente do 

avanço das outras áreas da Medicina. A técnica da punção das veias 

subclávias, descrita por Aubaniac, incentivou indiretamente a utilização desta 

via para a nutrição endovenosa contínua. 23 Em 1968, Dudrick, demonstrou a 

eficácia e aplicabilidade da técnica e do real efeito da nutrição parenteral, 
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provando ser possível nutrir filhotes de cachorros exclusivamente pelo 

sistema venoso.4  A partir de então, observou-se um crescimento exponencial 

da nutrição parenteral. 

 Hoje, a importância da nutrição para a recuperação de pacientes 

hospitalizados é inquestionável. Estudos demonstram que em torno de 50% 

dos pacientes hospitalizados são desnutridos, não importando o tamanho ou 

o tipo do hospital, a idade, a doença de base ou a classificação 

socioeconômica dos mesmos. 24 

A nutrição parenteral pode ser classificada em: nutrição parenteral 

2x1, onde os macro-elementos que a constituem são aminoácidos e 

carboidratos ou nutrição parenteral 3x1, que além de possuir os mesmos 

macronutrientes já citados, tem em sua composição os lipídeos. Em ambas 

as situações são acrescentadas eletrólitos, oligoelementos e vitaminas. 25 

A utilização de lipídeos na nutrição parenteral teve início em 1961, 

com uma emulsão à base de óleo de soja; tinha como função primordial 

fornecer energia não glicídica e foi considerado um marco na história da 

terapia nutricional. No entanto, apesar de segura, com o tempo surgiram 

vários estudos confirmando que o óleo de soja tinha funções 

imunossupressoras, pró-inflamatórias e grande facilidade de peroxidação. 
26 

Esses achados foram relacionados ao excesso da cadeia ω6 e baixa 

quantidade da ω3, pois as emulsões à base de óleo de soja possuem uma 

razão de ω-6/ω-3 de 7:1. 27 

Neste sentido esforços para novas formulações com razões menores 

se intensificam e o acréscimo de substâncias antioxidantes nas emulsões 

lipídicas para evitar a peroxidação também são fontes de pesquisas. 28,29
 

Quando se trata especificamente do recém-nascido pré-termo é comum que 

eles apresentem entidades mórbidas como doença das membranas hialinas, 

displasia broncopulmonar, sepse, enterocolite necrosante, persistência do 

canal arterial, retinopatia da prematuridade, hemorragia peri e intra-

intraventricular e leucomalácias.30 Além disso, devido à imaturidade 
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anatômica e funcional do tubo digestivo e do sistema metabólico, aliado às 

condições clínicas que afetam a função cardiopulmonar na vida pós-natal, 

possuem indicação de nutrição parenteral para suprir suas necessidades 

energéticas.4 

 

1.5. A emulsão lipídica SMOFlipid 20%® 

 

Desde 2005 a emulsão lipídica SMOFlipid® 20% está disponível no 

mercado brasileiro.31Ela contém 6% de óleo de soja com altas 

concentrações de ω-6, 6% de triglicérides de cadeia média (TCM), 5% de 

óleo de oliva com  ácidos graxos ω-9 e 3% de óleo de peixe, rico em ω-3, 

possuindo uma razão de ω-6/ω-3 menor que outras formulações 

comercializadas.32 

Essa razão ω-6/ω-3 diminuída é favorável ao organismo, pois 

desacelera a formação de substâncias pró-inflamatórias, além de aumentar 

o aporte de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (AGPCL) 
6,17 

principalmente o DHA, importante no desenvolvimento neurológico e visual 

do recém-nascido, principalmente no prematuro.33-38
  

Estudos mostram que o óleo de peixe, por conter ω3,  melhora o 

aporte de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, diminui a 

produção de substâncias pró-inflamatórias e não possuem efeito 

imunossupressor, favorecendo a recuperação do recém-nascido pré-termo.39 

Essas características são também observadas em emulsões contendo uma 

mistura de óleo de oliva (ω-9) e de peixe.  6  

Sabe-se que os ácidos graxos poli-insaturados da família ω-3 

possuem uma menor tendência em sofrer peroxidação lipídica. Quando 

associados ao TCM e α-tocoferol (uma vitamina antioxidante) presentes na 

formulação, reduzem ainda mais essa peroxidação e o estresse oxidativo em 

recém-nascidos prematuros. 8,40 
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 Outra característica dos triglicerídeos de cadeia média é a sua rápida 

oxidação, por não necessitarem de carnitina para realizar a β-oxidação 

lipídica, além de ter uma taxa reduzida de reesterificação, fornecendo 

energia ao recém-nascido com menor risco de acúmulo de lipídeos. 41,42
 

Schlotzer e Kanning, em 2004, mostraram que o SMOFlipid® 20% foi 

eliminado mais rapidamente em indivíduos saudáveis do que a emulsão 

lipídica padrão, sugerindo benefícios em pacientes com hipertrigliceridemia. 9  

Recém-nascidos pré-termos submetidos à nutrição parenteral também 

podem apresentar alterações dos níveis de triglicerídeos devido à sua 

limitada massa muscular e de gordura,  portanto, diminuída capacidade 

hidrolítica da enzima lipase lipoprotéica. 43 

Estudos que compararam emulsões à base de óleo de soja com 

SMOFlipid ® 20% demonstraram segurança e eficácia em prematuros, além 

de mostrar um efeito protetor sobre a colestase e uma maior integridade 

hepática.44,45 Essa segurança e eficácia em prematuros também são 

corroboradas por outras pesquisas. 41,46,47 

Skouroliakou e Konstantinou, em 2010 em seu ensaio clínico 

controlado e randomizado mostraram uma diminuição significativa no 

estresse oxidativo em prematuros com a utilização de SMOFlipid® 20% 48 

Uma das emulsões lipídicas mais utilizadas em prematuros é o 

Lipovenos® MCT 20%, que contém 100g/L de óleo de soja e 100g/L de TCM, 

portanto, quase nenhum aporte de ω3.49 

A Figura 6 faz uma comparação da composição lipídica das duas 

emulsões lipídicas utilizadas neste estudo (SMOFlipid® 20% e Lipovenos® 

MCT 20%). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Skouroliakou%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Konstantinou%20D%22%5BAuthor%5D
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Figura 6. Composição das emulsões lipídicas  

Composição de ácidos graxos* (g) SMOFLIPID
®
 20% LIPOVENOS

® 
MCT 20% 

Àcido Capróico (C 6:0) 0,2 0,3 

Ácido Caprilíco (C 8:0) 32,3 60 

Ácido Capríco (C 10:0) 22,7 33,8 

Ácido Laúrico (C 12:0) 0,3 0,4 

Ácido Mirístico (C 14:0) 1,9 0,1 

Ácido Palmítico (C 16:0) 18,2 13 

Ácido Palmitoléico (C 16:1) 3,3 0,3 

Ácido Esteárico (C 18:0) 5,5 5,2 

Ácido Oléico (C 18:1ω-9) 55,3 24,9 

Ácido Linoléico (C 18:2 ω-6) 37,2 52,4 

Ácido Araquidônico (C-20:4 ω-6) 1 - 

Ácido Estearidônico (C 18:4 ω-3) 0,9 - 

Ácido α-Linolênico (C 18:3 ω-3) 4,7 7,5 

Àcido Eicosapentaenoico (C 20:5 ω-3) 4,7 - 

Àcido Docosapentaenóico (C 22:5 ω-3) 0,7 - 

Ácido Docosa-hexaenoico (C 22:6 ω-3) 4,4 - 

Vitamin E, mg α-tocopherol/L Aprox.200 - 

Relação ω6/ ω3 2,48 6,98 

*Valores fornecidos pelo Fabricante Fresenius-Kabi 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Grande parte das emulsões lipídicas disponíveis no mercado contém 

altas concentrações de ácidos graxos essenciais, linoléico ω6 e -linolênico 

ω3, porém um aporte reduzido ou nulo de ácidos graxos poli-insaturados de 

cadeia longa da família  ω6, como o ácido araquidônico (AA) e da  família  

ω3, principalmente ácido docosa-hexaenoico (DHA) e eicosapentaenoico 

(EPA).32 Somente uma suplementação exógena de ácidos graxos essenciais 

não é suficiente para suprir as necessidades dos ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa, portanto, um aporte direto desses ácidos 

graxos como o AA, DHA e EPA, visto na emulsão SMOFlipid® 20% favorece 

os recém-nascidos em uso de nutrição parenteral, principalmente os 

prematuros.41,46 

O excesso de AGE leva também a um aumento da peroxidação 

desses lipídios, o que pode ser evitado com o uso da vitamina E, disponível 

nesta emulsão 
29,48 

Estudos comprovam que o excesso de ácido linoléico ω6, além de 

limitar a produção de AGPCL da série ω3, como DHA e EPA, devido à 

competição enzimática, eleva a síntese de seu derivado, o ácido 

araquidônico, podendo ocasionar o aumento de citocinas pró-inflamatórias, 

prejudiciais ao organismo.17,50   

Um perfil de incorporação de ácidos graxos da série ω3 nas 

membranas celulares melhoram sua funcionalidade, e uma maior 

concentração de DHA e EPA nas células do sistema nervoso central e retina 

melhoram o desenvolvimento cognitivo e a acuidade visual, sendo que a 

deficiência de DHA está diretamente relacionada a problemas cerebrais e 

visuais.17,51-55 

Para se avaliar essa incorporação, utiliza-se a análise de ácidos 

graxos essenciais e poli-insaturados de cadeia longa nas membranas dos 
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eritrócitos, pois há uma relação direta entre o perfil lipídico das hemácias e 

das células nervosas e retina.17,48,56 

Uma vez que a nutrição parenteral é de suma importância em recém- 

nascidos pré-termo, este estudo se propõe analisar qualitativa e 

quantitativamente os ácidos graxos incorporados nas membranas celulares 

dos eritrócitos e o perfil lipídico de prematuros que receberam a emulsão 

SMOFlipid® 20% versus Lipovenos® MCT 20%. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 

Avaliar a composição qualitativa e quantitativa dos ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa (ácido araquidônico e docosa-hexaenoico) nas 

membranas celulares de eritrócitos de recém-nascido pré-termo durante a 

primeira semana de vida, que receberam nutrição parenteral com emulsão 

lipídica SMOFlipid® 20% ou LIPOVENOS® MCT 20%. 

 

3.2. Específico 

 

Em recém-nascido pré-termo recebendo nutrição parenteral com 

emulsão lipídica SMOFlipid® 20% ou LIPOVENOS® MCT 20% na primeira 

semana de vida: 

 Analisar o perfil lipídico sérico com as dosagens de triglicerídeos, 

colesterol total e frações LDL (lipoproteína de baixa densidade), HDL 

(lipoproteína de alta densidade) e VLDL (lipoproteína de muito baixa 

densidade) em ambos os grupos;  

 Avaliar laboratorialmente a função hepática por meio das 

determinações da aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotransferase (ALT), gama glutamil transferase (GGT), bilirrubina 

total e frações em ambos os grupos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizado um ensaio clínico controlado randomizado, duplo cego, 

entre abril de 2012 a abril de 2014, onde foram alocados 47 recém-nascidos 

pré-termo admitidos dentro das primeiras 24 horas de vida na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Universitário Júlio Muller, na cidade 

de Cuiabá-MT. 

Este estudo obteve prévia aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 

do Hospital Universitário Júlio Muller (Protocolo de Pesquisa n° 949/CEP-

HUJM/10). O termo de livre consentimento escrito foi obtido dos pais ou 

responsáveis pelos pacientes, após os mesmos receberem todas as 

informações sobre o objetivo, riscos e benefícios da pesquisa de forma 

detalhada e tiveram o direito de retirar o paciente da pesquisa a qualquer 

momento sem nenhum constrangimento ou prejuízo terapêutico. 

 

4.1. Critérios de inclusão 

 

 Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados: 

1) Idade gestacional entre 30 e 34 semanas;  

2) Necessidade de nutrição parenteral total (NPT) por um tempo estimado 

mínimo de 7 dias, tendo somente a nutrição parenteral como fonte protéica e 

calórica; 

3) Ausência de malformações congênitas maiores e erros inatos do 

metabolismo; 

4) Ausência de infecção generalizada (sepse).  
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4.2. Critérios de exclusão 

 

 Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados: 

1) Pacientes que não completaram os sete dias de nutrição parenteral; 

2) Pacientes que receberam nutrição enteral em conjunto com a nutrição 

parenteral; 

3) Pacientes que evoluíram com quadro infeccioso. 

 

4.3. Alocação dos grupos 

 

Para cada paciente que entrava na pesquisa era sorteado no Serviço 

de Farmácia do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM), através do 

sistema de sorteio aleatório do programa Microsoft Excel® do Windows® 7.0, 

qual emulsão lipídica seria usada na manipulação da sua nutrição 

parenteral. Assim, no final da pesquisa foram obtidos dois grupos: (1) 

SMOFLIPID 20% (2) LIPOVENOS MCT 20%. O sorteio realizado por 

profissionais do serviço de farmácia do HUJM eram colocados em um 

envelope, o qual o pesquisador só teve acesso no final da pesquisa. As 

emulsões utilizadas na pesquisa foram fornecidas pelo HUJM, evitando 

assim conflitos de interesse. 

 

4.4. Análises laboratoriais 

 

As amostras de sangue (Figura 7), variaram de 0,5mL a 1 mL e foram 

coletadas no tempo 0 (antes do início da NPT) e no tempo 7 (7 dias de uso 

de NPT) por punção venosa ou arterial, sempre em dois tubos, com e sem 

anticoagulante (EDTA). O tubo sem anticoagulante foi usado para a 

realização dos exames séricos de triglicerídeos, colesterol total e frações 

LDL (lipoproteína de baixa densidade), HDL (lipoproteína de alta densidade) 

e VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade), AST (aspartato 
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aminotransferase), ALT (alanina aminotransferase), GGT (gama glutamil 

transferase e bilirrubina total e frações. O tubo contendo EDTA (ácido 

etilenodiamino tetra-acético) foi utilizado para a análise e identificação dos 

ácidos graxos da membrana celular dos eritrócitos.  

Os analitos bioquímicos foram dosados pelo laboratório de análises 

clínicas do Hospital Universitário Júlio Muller de forma automatizada, 

utilizando-se o aparelho CT600i da Wiener Lab.  

Para a identificação dos ácidos graxos, o tubo contendo sangue total 

foi centrifugado a 3400rpm por 10 minutos para a separação do plasma. A 

parte com os eritrócitos foi lavada três vezes com NaCl 0,9%, em seguida foi 

suspensa  com igual volume de solução de  NaCl 0,9%, e adicionado 10µL 

de ditionito de sódio, concentração final de 1% (v/v), para conservação dos 

ácidos graxos e estocados a -20ºC para posterior análise.  
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Figura 7: Delineamento do estudo – Análises Laboratoriais 

 

ALT (alanina aminotransferase); AST (aspartato aminotransferase); DDT (ditionito de sódio) 

EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético); HDL (high density lipoprotein); LDL (lowd density 

lipoproteins); VLDL (very low density lipoprotein e RPM (rotação por minuto) 

  

Os lipídeos dos eritrócitos foram extraídos segundo método adaptado 

de Bligh & Dyer.57 Uma mistura de clorofórmio/propanol 1:2 (v/v) foi utilizado 

para separar a fase polar e apolar, em seguida a fase inferior (apolar) 

contendo clorofórmio com os lipídeos foi retirada utilizando-se uma pipeta e 

acondicionada em outro ependorf; em seguida foi adicionada novamente 

solução de clorofórmio/propanol 1:2 (v/v) na fase polar (propanol), repetindo-

se o procedimento por mais duas vezes. 

 A fase clorofórmica foi evaporada em ambiente, em seguida os ácidos 

graxos foram metilados com ácido sulfúrico (H2SO4) 1% em metanol a 70ºC 

por 1 hora. Os ésteres metílicos foram neutralizados com uma solução de 
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K2CO3 (carbonato de potássio) e KHCO3 (bicarbonato de potássio) a 0,1 

molar; posteriormente os ácidos graxos metilados foram extraídos em 

hexano e analisados por cromotagrofia gasosa em um cromatógrafo da 

marca Agilent Technologies serie 6890 GC system, equipado com injetor 

série 7683 B e acoplado a espectrômetro de massas série 5973. Foi utilizada 

uma coluna OmegawaxO 250 Supelco (100% polietileno glicol; 30m x 

0,25mm i.d. x 0.25 µm de espessura em filme). Foram injetados 1,5 µL da 

solução nas seguintes condições: injeção sem divisão, fluxo constante na 

coluna 2 mL/min, temperatura da interface 280ºC, temperatura do injetor 

240ºC, ionização por impacto eletrônico de 70 eV, temperatura da fonte de 

ionização de 230°C, do quádruplo de 150°C. A programação de temperatura 

da coluna iniciou-se a 140ºC, mantidos por 2 minutos, seguida de 

aquecimento a 2ºC/min até 210ºC, que foi mantido por 20 minutos. O modo 

de aquisição do cromatograma foi feita por monitoramento de íons 

selecionados. 

 

4.5. Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram agrupados, tabulados e analisados 

estatisticamente através do software GraphPad Instat versão 3.01. 

 A amostra para este estudo foi por conveniência, uma vez que os 

parâmetros de incorporação de ácidos graxos não estão ainda bem 

estabelecidos. 

 Para a análise das possíveis diferenças entre os grupos, foi utilizado 

o teste ―T‖ de Student, seguida do teste de normalidade Kolmogorov e 

Smirnov. Quando os dados não passaram no teste de normalidade 

(Kolmogorov e Smirnov), utilizou-se o teste de Mann-Whitney (teste não 

paramétrico). Em todos os testes estatísticos aplicados, o nível de 

significância foi de 5%.  
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5. RESULTADOS 

 

De abril de 2012 a abril de 2014 foram internados na unidade de 

terapia intensiva neonatal (UTI neonatal) 273 pacientes, sendo que, 246 

fizeram uso de nutrição parenteral e 47 pacientes satisfizeram os critérios de 

inclusão e foram alocados aleatoriamente em dois grupos: Grupo 

SMOFLIPID 20% ou Grupo LIPOVENOS MCT 20%.  Todas as nutrições 

parenterais 3 x 1 foram produzidas pelo Serviço de Farmácia do Hospital 

Universitário Júlio Muller e infundidas por  acesso central (n=42) ou 

periférica (n=5). 

Para garantir que o estudo fosse duplo cego, o rótulo da nutrição 

parenteral era semelhante. Os componentes lipídicos e suas respectivas 

quantidades descritas no rótulo não permitiam diferenciar as emulsões 

testadas. 

Ambos os grupos receberam a emulsão lipídica adicionada à nutrição 

parenteral a cada 24 horas. A quantidade média inicial e final de lipídeos 

infundida foi respectivamente 1,08 g/Kg e 2,34 g/Kg no Grupo SMOFLIPID 

20% e 0,91 g/Kg e 2,07 g/Kg no Grupo LIPOVENOS MCT 20% e estavam 

dentro dos limites do pacientes, porém abaixo das recomendações da 

ESPGHAN (Sociedade Européia de Gastrenterologia, Hepatologia e 

Nutrição Pediátricas). 43 

No grupo SMOFLIPID 20% foram alocados 25 pacientes sendo 56% do 

sexo feminino e no grupo LIPOVENOS  MCT 20% foram 22 pacientes com 

50% do sexo feminino (Figura 8).  
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Figura 8. Delineamento do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NP: nutrição parenteral, F: feminino, M:masculino, MCT:Triglicerídeos de cadeia média 

 

Na comparação entre os grupos SMOFLIPID 20% e LIPOVENOS® 

MCT 20% (Tabela 1), as características clínicas e demográficas não 

apresentaram diferenças estatísticas.  

 A quantidade das emulsões lipídicas infundidas foi igual em ambos os 

grupos desde o início até o final do estudo (Tabela 2). 

 

 

 

 

273 Pacientes Internados 

246 Pacientes fizeram uso de NP

47 Pacientes preencheram os critérios 
de inclusão

25 Grupo SMOFILIPID® 20%
F (n=14) e M(n=11)

22 GRUPO LIPOVENOS MCT® 20%
F (n=11) e M(n=11)

Infusão de Lipídeos
Inicial = 1,08 g/Kg e Final = 2,34 g/Kg

Infusão de Lipídeos
Inicial = 0,91 g/Kg e Final = 2,07 g/Kg
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Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos recém-nascidos 

 n 
SMOFLIPID 20% 

(n=25) 
n 

LIPOVENOS MCT 20% 

(n=22) 

Idade 

Gestacional 

(semanas) 

25 30,04 ± 2,669 

 

22 29,727 ± 2,711 

 

Peso de 

nascimento 

 (g) 

25 1228,68 ± 

408,11 

 

22 1230,91 ± 478 

Comprimento 

no nascimento 

(cm) 

25 38,3 ± 4,673 

 

22 38,39 ± 4,70 

PC (Perímetro 

cefálico – cm) 

25 27,98 ± 3,18 22 27,80 ± 2,62 

Adequação 

nutricional 

7(28%) PIG 9(40,91%) PIG 

18(72%) AIG 12(54,55%) AIG 

0 (00%) GIG 01(4,55%) GIG 

Índice de 

Apgar 1º min 

    

˃ 08 2 09 ± 0,00 1 9 ± 0,00 

06-08 10 7,33 ± 0,80 15 7,33 ± 0,72 

˂ 06 13 3,8 ± 0,80 6 3,3 ±  0,81 

Índice de 

Apgar, 5º min 

    

˃ 08 8 9,27 ± 0,44 13 9 ± 0 

06-08 7 7,5 ± 0,62 7 7,14 ± 0,89 

˂ 06 - - 2 5 ± 0,00 
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Na análise laboratorial, não foi verificado diferenças estatísticas no 

primeiro dia antes do tratamento (T0) entre os grupos. Todos os valores 

estavam dentro dos parâmetros normais. (Tabela 3). 

O grupo SMOFLIPID 20% (Tabela 4) apresentou um aumento de TG, 

VLDL e colesterol e baixas concentrações de AST no T7 quando 

comparados ao T0. Esses resultados foram similares no grupo LIPOVENOS  

MCT 20% (Tabela 5). O LDL apresentou aumento no T7 quando comparado 

ao T0, somente no grupo SMOFLIPID 20% (Tabela 4). 

Entretanto, quando comparado os analitos bioquímicos entre os 

grupos SMOFlIPID 20% e LIPOVENOS MCT 20% no T7, houve um aumento 

de TG e VLDL no primeiro grupo. Ainda entre os grupos não houve 

diferenças nas análises da função hepática (AST, ALT e GGT) e nem nos 

níveis de bilirrubinas e suas frações (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Características da nutrição parenteral com as duas emulsões lipídicas no início (T0) e no final 

do estudo (T7) 

 
SMOFLIPID  20% LIPOVENOS MCT 20% 

 
T0 T7 T0 T7 

Calorias totais/Kg   41,821 ± 9,664 60,642± 13,141 42,745 ± 8,440 59,626 ± 13,639 

Lipídeos g/Kg              1,08 ± 0,312 2,34 ± 0,732 0,909 ± 0,426 2,091 ± 0,648 

Aminoácido g/Kg   1,96 ± 0,576 2,82 ± 0,644 1,818 ± 0,501 2,727 ± 0,612 

Calorias de 
Glicose (Kg cal)  

27,215± 11,810 33,292± 10,735 32,234 ± 13,426 35,625 ± 15,032 
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Tabela 3. Análises laboratoriais em ambos os grupos no 1º dia (T0) 

 SMOFLIPID 20% (n=25) LIPOVENOS MCT 20% (n=22) 

Triglicerídeos (mg/dL) 47,88 ± 38,877 44,591 ± 23,567 

Colesterol (mg/dL) 90,92 ± 26,812 89,091 ± 30,044 

VLDL (mg/dL) 10,988 ± 12,080 8,859 ± 7,213 

HDL (mg/dL) 24,116 ± 11,520 21,127 ± 7,995 

LDL (mg/dL) 55,82 ± 33,538 59,105 ± 23,996 

AST (UI/L) 60,64 ± 29,129 55,318 ± 46,349 

ALT (UI/L) 14,44 ± 22,521 17,636 ± 35,848 

GGT (mg/dL) 122,72 ± 112,41 94,723 ± 36, 904 

Bilirrubina Total (mg/dL) 5,612 ± 4,193 6,228 ± 3,987 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 0,896 ± 0,836 0,745 ± 0,435 

Bilirrubina Indireta (mg/dL) 4,724 ± 4,075 5,483 ± 3,720 

AST 
ALT 
GGT 
VLDL 
HDL 
LDL 

Aspartato aminotransferase 
Alanina aminotransferase 
Gama Glutamil Transferase 
Lipoproteína de muito baixa densidade 
Lipoproteína de alta Densidade 
Lipoproteína de baixa densidade 
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Tabela 4. Análises laboratoriais do grupo SMOFLIPID 20%no início (T0) e no final do estudo 

(T7) 

 T0 T7 

Triglicerídeos (mg/dL) 47,88 ± 38,877 115,44 ± 63,877A 

Colesterol (mg/dL) 90,92 ± 26,812 117,44 ± 36,460B 

VLDL (mg/dL) 10,988 ± 12,080 22,508 ± 13,893C 

HDL (mg/dL) 24,116 ± 11,520 19,704 ± 8,496 

LDL (mg/dL) 55,82 ± 18,682 75,228 ± 33,538D 

AST (UI/L) 60,64 ± 29,129 25,88 ± 15,051E 

ALT (UI/L) 14,44 ± 22,521 10,92 ± 17,149 

GGT (mg/dL) 122,72 ± 112,41 110,848 ± 119,43 

Bilirrubina Total (mg/dL) 5,612 ± 4,193 4,38 ± 2,966 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 0,896 ± 0,836 0,948 ± 0,985 

Bilirrubina Indireta (mg/dL) 4,724 ± 4,075 3,44 ± 2,469 

AST 
ALT 
GGT 
VLDL 
HDL 
LDL 

Aspartato aminotransferase 
Alanina aminotransferase 
Gama Glutamil Transferase 
Lipoproteína de muito baixa densidade 
Lipoproteína de alta Densidade 
Lipoproteína de baixa densidade 
Ap<0,0001 (Teste ―T‖ não Pareado – Correção de Welch)  Bp<0,005 (Teste ―T‖ não 
Pareado - Correção de Welch) Cp<0,003 (Teste ―T‖ não Pareado - Correção de Welch) 
Dp<0,01 (Teste ―T‖ não Pareado - correção de Welch ) Ep<0,0001 (Teste ―T‖ não Pareado 
- correção de Welch) 
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Tabela 5.   Análises laboratoriais do grupo LIPOVENOS  MCT 20% no início (T0) e no 

final do estudo (T7) 

 T0 T7 

Triglicerídeos (mg/dL) 44,591 ± 23,567 75,364 ± 31,723A 

Colesterol (mg/dL) 89,090 ± 30,044 110,955 ± 39,973B 

VLDL (mg/dL) 8,859 ± 7,213 14,484 ± 6,903C 

HDL (mg/dL) 21,127 ± 7,995 22,023 ± 8,020 

LDL (mg/dL) 59,105 ± 23,996 74,448 ± 32,584 

AST (UI/L) 55,318 ± 46,349 28,909 ± 27,440D 

ALT (UI/L) 17,636 ± 35,848 11,455 ± 14,956 

GGT (mg/dL) 94,727 ± 36, 904 100,273 ± 51,702 

Bilirrubina Total (mg/dL) 6,228 ± 3,987 5,221 ± 3,381 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 0,745 ± 0,435 0,748 ± 0,392 

Bilirrubina Indireta (mg/dL) 5,483 ± 3,720 4,473 ± 3,215 

AST 
ALT 
GGT 
VLDL 
HDL 
LDL 

Aspartato aminotransferase 
Alanina aminotransferase 
Gama Glutamil Transferase 
Lipoproteína de muito baixa densidade 
Lipoproteína de alta Densidade 
Lipoproteína de baixa densidade 

A
p<0,0007 (Teste ―T‖ não Pareado), 

B
p<0,04 (Teste ―T‖ não Pareado), 

C
p<0,01 (Teste ―T‖ não 

Pareado), 
D
p<0,001 (Teste ―T‖ não Pareado) 
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A
p<0,008 (Teste ―T‖ não Pareado ) 

B
p<0,01 (Teste ―T‖ não Pareado - Correção de Welch) 

 

Em relação à incorporação de ácidos graxos foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos, antes da intervenção com a NP 

(T0). Os níveis de ácido araquidônico (AA), ácido linoléico ω6, e a somatória 

de todos os ácidos graxos ômega 6 estavam estatisticamente mais elevados 

no grupo SMOFLIPID 20%, enquanto que a somatória dos ácidos graxos da 

família ômega 9 encontravam-se diminuídas  (Tabela 7).  

No final do experimento (T7) essas diferenças se mantiveram, porém, 

no grupo SMOFLIPID® 20%, houve um aumento significativo do ácido 

eicosapentaenoico (EPA 1,003 ± 1,430 x 0,188 ± 0,627), ácido docosa-

hexaenoico (DHA 2,196 ± 1,859 x 0,078 ± 0,169) e a somatória dos ácidos 

Tabela 6. Análises laboratoriais entre os grupos no 7º dia (T7) 

 SMOFLIPID 20% (n=25) LIPOVENOS MCT 20% (n=22) 

Triglicerídeos (mg/dL) 115,44 ± 63,877A 75,364 ± 31,723 

Colesterol (mg/dL) 117,44 ± 36,460 110,955 ± 39,973 

VLDL (mg/dL) 22,508 ± 13,893B 14,484 ± 6,903 

HDL (mg/dL) 19,704 ± 8,496 22,023 ± 8,020 

LDL (mg/dL) 75,228 ± 33,538 74,448 ± 32,584 

AST (UI/L) 25,88 ± 15,051 28,909 ± 27,440 

ALT (UI/L) 10,92 ± 17,149 11,455 ± 14,956 

GGT (mg/dL) 110,848 ± 119,43 100,273 ± 51,702 

Bilirrubina Total (mg/dL) 4,38 ± 2,966 5,221 ± 3,381 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 0,948 ± 0,985 0,748 ± 0,392 

Bilirrubina Indireta (mg/dL) 3,44 ± 2,469 4,473 ± 3,215 

AST 
ALT 
GGT 
VLDL 
HDL 
LDL 

Aspartato aminotransferase 
Alanina aminotransferase 
Gama Glutamil Transferase 
Lipoproteína de muito baixa densidade 
Lipoproteína de alta Densidade 
Lipoproteína de baixa densidade 
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graxos ω3.  Como era de se esperar a relação ω6/ ω3 diminuiu 

significativamente  (Tabela 8). 

 

Tabela 7.  Comparação dos principais ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 

(AGPCL) e dos ácidos graxos essenciais (AGE) no início do estudo (T0) 

nos dois grupos 

 

SMOFLIPID 

20% 
LIPOVENOS MCT 20% 

Ácido Araquidônico (C 20:4 ω6) 8,851 ± 7,874A 4,999 ± 3,585 

Ácido Linoleico (C 18:2 ω6) 4,190 ± 1,815B 2,834 ± 1,213 

Ácido Linolênico (C 18:3 ω3 ) 0,067 ± 0,162 0,056 ± 0,070 

Ácido Eicosapentaenoico (C 20:5 ω3) 

EPA 0,352 ± 0,822 0,341 ± 0,953 

Ácido Docosa-hexaenóico (C 22:6 ω3) 

DHA 0,166 ± 0,256 0,247 ± 0,497 

Ômega 3 0,608 ± 1,048 0,642 ± 1,104 

Ômega 6 14,777 ± 8,029C 9,287 ± 5,315 

Ômega 9 19,684 ± 4,786D 30,174 ± 11,059 

Ômega 3 / Ômega 6 0,041 ± 0,058  0,069 ± 0,134 

Ômega 6 / Ômega 3 49,650 ± 43,861 59,651 ± 61,245 

Ácidos graxos saturados 57,991 ± 12,945 53,402 ± 8,256 

Ácidos graxos monoinsaturados 6,977 ± 4,402 6,492 ± 4,024 

A
p<0,03 (Teste T não Pareado com correção de Welch) 

B
p<0,004 (Teste T não Pareado com 

correção de Welch) 
C
p<0,0001 (Teste T não Pareado com correção de Welch) 

D
p<0,008 (Teste 

T não Pareado com correção de Welch) 
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Tabela 8.  Comparação dos principais ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 

(AGPCL) e dos ácidos graxos essenciais (AGE) no final do estudo (T7) nos dois 

grupos 

 SMOFLIPID 20% LIPOVENOS MCT 20% 

Ácido Araquidônico (C 20:4 ω6) 10,007 ± 6,506E 4,309 ± 2,876 

Ácido Linoléico (C 18:2 ω6) 6,230 ± 3,883F 3,091 ± 1,729 

Ácido Linolênico (C 18:3 ω3 ) 0,284 ± 0,773 0,055 ± 0,63 

Ácido Eicosapentaenoico (C 20:5 ω3) EPA 1,003 ± 1,430G 0,188 ± 0,627 

Ácido Docosa-hexaenoico (C 22:6 ω3) DHA 2,196 ± 1,859H 0,078 ± 0,169 

Ômega 3 3,501 ± 2,230I 0,832 ± 2,390 

Ômega 6 17,717 ± 8,029J 10,448 ± 7,311 

Ômega 9 19,204 ± 15,469L 33,129 ± 14,786 

Ômega 3 / Ômega 6 0,199 ± 0,119M 0,058 ± 0,104 

Ômega 6 / Ômega 3 6,666 ± 3,643N 50,650 ± 38,178 

Saturado 50,560 ± 11,670 47,033 ± 17,443 

Monoinsat 7,018 ± 4,168 6,486 ± 4,309 

E
p<0,0004 (Teste T não Pareado com correção de Welch) 

F
p<0,0009 (Teste T não Pareado 

com correção de Welch) 
G
p<0,0001 (Teste Mann-Whitney) 

H
p<0,0001 (Teste Mann-Whitney) 

I
p<0,0001 (Teste T não Pareado) 

J
p<0,002 (Teste T não Pareado) 

L
p<0,03 (Teste T não 

Pareado com correção de Welch) 
M
p<0,0001 (Teste Mann-Whitney) 

N
p<0,0001 (Teste T não 

Pareado com correção de Welch) 

  

Ao confrontar o tempo inicial (T0) e final (T7) no grupo LIPOVENOS 

MCT 20% não foi observado diferença significativa nos parâmetros de 

ácidos graxos analisados, exceto do ácido do ácido docosadienoico (C-22:2 

ω6) que foi significativamente maior no T7  (Figura 9). 

Ao analisar o grupo SMOFLIPID 20% no tempo inicial (T0) e final (T7) 

o ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosa-hexaenoico (DHA) e a 

somatória dos ácidos graxos ω3 apresentaram um aumento significativo no 

T7.  Esses dados permanecem aumentados quando há comparação entre os 

grupos. Como era de se esperar a relação ω6/ ω3 diminuiu 
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significativamente. Ainda no T7 observou-se uma elevação do ácido linoléico 

ω6  (Tabela 9).  

 

Figura 9. Níveis de incorporação do ácido docosadienoico no grupo 

LIPOVENOS  MCT 20% 

 

T0: Tempo inicial, T7:Tempo final 
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 Tabela 9.  Ácidos graxos essenciais (AGE) e ácidos graxos poli-insaturados de 

cadeia longa (AGPCL) no início (T0) e no final do estudo (T7) no Grupo 

SMOFLIPID 20% 

        SMOFLIPID 20% 

  T0 T7 

Ácido Araquidônico (C 20:4 ω6) 8,851 ± 7,874 10,007 ± 6,506 

Ácido Linoléico (C 18:2 ω6) 4,190 ± 1,815 6,230 ± 3,883A 

Ácido Linolênico (C 18:3 ω3 ) 0,067 ± 0,162 0,284 ± 0,773 

Ácido Eicosapentaenoico (C 20:5 ω3) EPA 0,166 ± 0,256 1,003 ± 1,430B 

Ácido Docosa-hexaenoico (C 22:6 ω3) 

DHA 0,352 ± 0,822 2,196 ± 1,859B 

Ômega 3 0,608 ± 1,048 3,501 ± 2,230B 

Ômega 6 14,777 ± 9,521 17,717 ± 8,029 

Ômega 9 19,648 ± 14,786 19,204 ± 15,469 

Ômega 3 / Ômega 6 0,041 ± 0,058 0,199 ± 0,119B 

Ômega 6 / Ômega 3 49,650 ± 43,861 6,666 ± 3,643C 

Saturado 57,991 ± 12,945 50,560 ± 11,670 

Monoinsat 6,977 ± 4,402 7,018 ± 4,168 

A
p<0,008 aumento em relação ao momento T1 (Teste Mann-Whitney)

 

B
p<0,0001 aumento em relação ao momento T1 (Teste Mann-Whitney) 

C
p<0,0001 redução em relação ao momento T1 (Teste Mann-Whitney) 
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6. DISCUSSÃO 

 

A prematuridade é apontada como um fator de risco para o 

desenvolvimento de várias patologias. Recém-nascidos prematuros nascidos 

entre 32 e 34 semanas de gestação são considerados de alto risco, assim 

como aqueles que nascem com um peso inferior a 2.500 gramas.58 Além 

disso, possuem uma restrição de nutrientes que pode afetar o crescimento e 

o desenvolvimento neurológico. Assim, a necessidade precoce de uma 

alimentação é fundamental para suprir essa restrição.59 Entretanto, muitos 

prematuros não toleram a alimentação enteral ou a mesma é insuficiente 

para atender tais exigências nutricionais, tornando a nutrição parenteral  a 

única alternativa  como fonte de nutrientes.46   

Emulsões lipídicas são uma parte integrante da nutrição parenteral, em 

recém-nascidos prematuros. Uma gama de estudos indica que uma oferta 

bem equilibrada de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, 

principalmente, DHA, AA e EPA durante o período neonatal é um fator 

crucial para um melhor crescimento, desenvolvimento visual e cognitivo.10-

13,33-38 

 Neste estudo foi testada uma nova emulsão lipídica que contém uma 

mistura de óleo de peixe, óleo de oliva, triglicérides de cadeia media, e óleo 

de soja, tendo assim, uma menor relação ω6/ω3, comprovadamente mais 

benéfico ao recém nascido, além de fornecer, diretamente, os ácidos graxos 

poli-insaturados de cadeia longa DHA, AA e EPA, algo que outras emulsões 

tradicionais não fazem.32 

 Assim, por possuir esse equilíbrio lipídico, avaliou-se se o uso dessa 

emulsão refletiria em uma mudança na incorporação de ácidos graxos nas 

membranas dos eritrócitos de recém-nascidos prematuros, e 

consequentemente, como postulado, nas membranas de células nervosas e 

da retina. 17,56,57 

 Até o momento somente três estudos utilizaram essa emulsão em 

recém-nascidos prematuros, no entanto, todos permitiram como critérios de 
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inclusão um aporte nutricional de 20 a 30% de outras fontes que não fosse à 

nutrição parenteral, diferenciando do presente estudo, onde todos os 

indivíduos tinham como fonte nutricional somente a nutricional parenteral, 

eliminando este viés importante.41,46,47 

 

 

6.1. Características clínicas 

 

Durante os dois anos de pesquisa, foram internados na unidade de 

terapia intensiva neonatal (UTI neonatal) 273 pacientes, sendo que, 246 

fizeram uso de nutrição parenteral, devido, ao rigoroso critério de inclusão e 

principalmente, a utilização de no mínimo sete dias, de nutrição parenteral, 

como fonte exclusiva de nutrientes. Somente 47 pacientes satisfizeram 

esses critérios.  

A tabela 1 mostrou que as características clínicas e demográficas, 

antes da infusão da nutrição parenteral não apresentaram diferenças 

estatísticas entre os grupos (SMOFLIPID 20% e LIPOVENOS MCT 20%), 

tanto no início quanto no final do estudo, fato relevante para qualquer análise 

da terapia nutricional. 

Os parâmetros peso, comprimento e perímetro cefálico são utilizados 

para avaliar o crescimento do recém-nascido, entretanto, as interações de 

uma gama de fatores genéticos, nutricionais, hormonais e ambientais 

influenciam o crescimento. Quando se trata de prematuros, estes são 

privados de um período crítico de crescimento intrauterino acelerado (o 

terceiro trimestre de gestação). Acrescido a isso, eles apresentam elevada 

morbidade neonatal, o que implica em aumento dos gastos energéticos e 

das necessidades nutricionais peculiares, além de enfrentarem restrições na 

oferta e/ou aproveitamento dos nutrientes.59 

Essa dinâmica do crescimento no período neonatal inicia-se por perda 

de peso seguida pela recuperação do peso de nascimento, sendo a 
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intensidade e duração destas duas fases inversamente relacionadas à idade 

gestacional, peso de nascimento e gravidade do recém-nascido.59  

A expectativa quanto ao crescimento de recém-nascidos prematuros é 

que ocorra aceleração máxima entre 36 e 40 semanas de idade pós-

concepção sendo visto primeiro no perímetro cefálico, seguido pelo 

comprimento e depois pelo peso.59,60 

Apesar de estudos demonstrarem que recém-nascidos de menor peso 

possuem velocidade de crescimento maior que os de pesos maiores, isso 

começa partir da terceira semana de vida,60 o que talvez facilite o 

entendimento de nossos resultados, ou seja, ausência de diferença 

estatística desses dados ponderais, já que analisamos apenas a primeira 

semana após o nascimento. 

 

6.2. Perfil lipídico 

 

Durante a infusão de emulsão lipídica a parte dos os triglicerídeos da 

são hidrolisadas pela lipoproteína lipase (LPL) que é liberada pelo endotélio 

capilar. Assim, a quantidade dessa enzima determina a taxa de depuração 

dos triglicerídeos. No recém-nascido pré-termo, como também em pacientes 

desnutridos, tanto a síntese quanto a ação da lipoproteína lipase estão 

reduzidas. 61 

Pelo exposto, essa alteração da enzima LPL provoca uma diminuição 

na depuração dos ácidos graxos livres, que são captadas pelo fígado, onde 

será produzida a lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e os 

triglicerídeos. Isso explicaria a tendência de níveis elevados desses analitos, 

em prematuros, em uso de emulsão lipídica por via parenteral.43,61 

Os níveis de triglicerídeos, fator importante, durante a infusão de 

nutrição parenteral devem permanecer abaixo dos valores de referência 

(±150 mg/dL). Níveis em torno de 250 mg/dL são considerados críticos. 43,61 
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No presente estudo, ambos os grupo apresentaram os níveis de TG, 

VLD LDL e HDL abaixo dos valores de referência tanto no inicio, quanto no 

final da pesquisa, portanto, sem qualquer relevância clínica, indicando a 

segurança e tolerabilidade do SMOFlipid® 20%. Esses resultados estão em 

consonância com dois estudos que utilizaram essa mesma emulsão lipídica 

em prematuros.41,46 

Apesar dos valores estarem dentro dos padrões normais de referência, 

os níveis de Triglicerídeos, VLDL e colesterol estava estatisticamente 

elevado em ambos os grupos no final do estudo (T7), quando comparados 

ao T0. E os valores de TG e VLDL estavam estatisticamente elevados no 

grupo SMOFLIPID 20% quando comparado ao grupo LIPOVENOS MCT 

20% no final do estudo (T7). Como os níveis de VLDL são calculados 

utilizando-se os valores de TG, era de se esperar que seus níveis 

estivessem elevados.41,62 

Rayyan e colaboradores, em 2011, encontraram níveis de TG elevados 

após o uso de sete dias da emulsão SMOFlipid® 20% quando comparados 

com o inicio do estudo, resultado semelhante a da presente pesquisa, no 

entanto, na comparação entre os grupos essas diferenças não foram 

observadas.46 Já Tomsits e colaboradores, em 2010, apesar de encontrar 

níveis aumentados de TG no final do estudo no grupo que utilizou 

SMOFLIPID 20% essa diferença não foi significativa.41 

Várias condições podem contribuir para o aumento nos níveis séricos 

de triglicerídeos como o uso de corticosteróides exógenos (dexametasona, 

hidrocortisona e metilprednisolona).63 Além disso, os níveis de cortisol e 

catecolaminas, liberados em qualquer situação de estresse, promovem a 

lipólise e aumento da resistência periférica à insulina, posteriormente, 

resultando em elevação sérica dos triglicerídeos. 63 Entretanto, esses 

parâmetros não eram objetivos de nosso estudo, e não foram analisados. 

A taxa de oxidação dos TCM é maior e mais rápida em relação aos 

triglicerídeos de cadeia longa, pois independe da carnitina, um transportador 

mitocondrial importante na beta oxidação lipídica.41,42  Além disso, os TCM 
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não utilizam as lipoproteínas transportadoras como quílomicrons e VLDL.41,42 

Postula-se que essas particularidades permitem que o metabolismo dos 

TCM seja pouco influenciado por fatores nutricionais e hormonais.47 Estudos 

relataram que os TCM pode elevar os níveis de insulina e promover a 

lipogênese, diminuindo as taxas de TG no sangue.47 

SMOFlipid® 20% possui em sua composição 30% de TCM, enquanto 

o Lipovenos® MCT 20%, emulsão utilizada como fator de comparação, tem 

50% de TCM. A diferença na quantidade de TCM das emulsões em estudo 

poderia explicar os níveis elevados de TG e VLDL no grupo que utilizou o 

SMOFlipid® 20%. 

Apesar dessas diferenças, vale ressaltar que a SMOFlipid® 20% é tão 

segura e tolerada quanto o Lipovenos® MCT 20%, uma vez que todos os 

valores do lipidograma permaneceram abaixo dos valores de referência. 

O nível de aspartato aminotransferase (AST) diminuiu em ambos os 

grupos, no final do estudo (T7), mas na comparação entre os grupos essa 

diferença não se manteve estatisticamente diferente. Vale ressaltar que 

outros estudos com SMOFlipid 20%, em prematuros, esta enzima não foi 

avaliada. 41,46,47 

A apartato aminotransferase (AST) é uma enzima presente no citossol 

(20%) e mitocôndrias (80%) de células de vários tecidos orgânicos. São 

encontradas em ordem decrescente, quanto à concentração, no fígado, 

músculo cardíaco, músculo esquelético, rins, cérebro, pâncreas, pulmões, 

leucócitos e eritrócitos, portanto, não é uma enzima hepato-específica. Seus 

níveis podem estar elevados em várias situações de danos celulares e 

outras patologias como doença de Wilson, deficiência de alfa-1-antitripsina,  

doenças musculares e infarto agudo do miocárdio.65 

Outra enzima avaliada foi a gama glutamil transferase (GGT), que não 

apresentou diferenças estatísticas nos grupos e nem entre eles. Esses 

achados vão de encontro com o estudo de Rayyan et al.46  Já Tomsits et al 

demonstrou níveis menores de GGT com o uso de SMOFlipid 20% no final 

do estudo quando comparado  com o tempo inicial.41 Entretanto, muitos 
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fatores podem interferir nos níveis dessa enzima, assim não podemos 

afirmar que esta diferença é devido somente ao tipo de emulsão lipídica 

ofertada. 

A GGT é uma enzima necessária para captar a glutationa na sua forma 

reduzida do meio extracelular para o meio intracelular, no intuito 

de aumentar a produção deste antioxidante no interior das células. Esta 

enzima é encontrada no interior dos hepatócitos e nas células epiteliais 

biliares, sendo considerada marcadora sensível de lesão hepatobiliar65, mas 

de pouca especificidade, uma vez que pode estar alterada por uso de 

medicações, álcool e várias doenças sistêmicas como, estado pró-

trombótico e pró-inflamatório e o uso de alguns anticonvulsivantes 66, 67, 68 

Os níveis de bilirrubina total, direta e indireta não diferiram nos grupos 

e nem entre eles, todavia os resultados permaneceram dentro dos valores 

normais de referência e muito abaixo dos níveis críticos.  

Esses achados são semelhantes a um recente estudo de Deshpande e 

colaboradores, em 2014, e com a pesquisa de Tomsits e colaboradores em 

2010.41,47 Entretanto, diferem dos encontrados por Rayyan e colaboradores 

(2011) que encontraram níveis diminuídos de bilirrubina total no grupo 

SMOFlipid® 20%.46 

Uma coorte retrospectiva avaliou os níveis de bilirrubina durante seis 

meses em crianças com icterícia que mudaram sua nutrição parenteral de 

óleo de soja para óleo de peixe (SMOFlipid 20%), constatando que após 

esse período, os níveis de bilirrubina diminuíram estatisticamente, sugerindo 

que essa emulsão possa ter uma ação protetora hepática importante.69 

O presente estudo analisou os prematuros somente durante uma 

semana, o que poderia explicar a ausência de significância estatística em 

relação aos níveis de bilirrubina. 

A avaliação da função hepática é essencial, uma vez que a prevalência 

de doença hepática associada à nutrição parenteral tem sido cada vez mais 
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frequente e grave em crianças, especialmente prematuros em nutrição 

parenteral como forma única de terapia nutricional.70  

Estudos demonstraram que novas formulações lipídicas baseadas em 

óleo de peixe, tais como a SMOFlipid® 20%, podem prevenir e/ou reverter 

alterações hepáticas.45 Manutenção da Integridade dos hepatócitos e 

diminuição da colestase também foram demonstrados com o uso de 

emulsões lipídicas contendo óleo de peixe41,44, pois em pacientes internados 

em unidades de terapia intensiva, assim como após cirurgias abdominais de 

grande porte, os níveis das enzimas hepáticas foram menores com o uso do 

SMOFlipid® 20%. 71,72 

 

 

6.3. Incorporação de ácidos graxos nas membranas dos eritrócitos 

 

No perfil de incorporação de ácidos graxos nas membranas dos 

eritrócitos foram constatadas diferenças importantes.  

Na comparação entre os grupos, no inicio do estudo (T0), observou-se 

no grupo SMOFLIPID 20% um aumento estatisticamente relevante de ácido 

araquidônico (AA), ácido linoléico ω6 ( AL), e a somatória de todos os ácidos 

graxos ômega 6, enquanto que a somatória dos ácidos graxos da família 

ômega 9 encontravam-se diminuídas. Essas diferenças iniciais não foram 

encontradas em outros estudos que utilizaram essa mesma emulsão em 

pacientes prematuros 41,46,47 e pediátricos45( Tabela 7). 

Essa diferença não é devido à emulsão SMOFlipid® 20%, uma vez que 

no T0 os pacientes ainda não haviam recebido a NP.  Apesar dessas 

diferenças não estarem presentes no grupo LIPOVENOS MCT 20%, esses 

resultados pode refletir a nutrição materna no Brasil, que é caracterizada por 

uma alimentação baseada em óleo de soja, ácidos graxos saturados e 

monoinsaturados e baixa ingestão de ácidos graxos poli-insaturados, 

principalmente da família ômega 3. 73-76 
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Pontes e colaboradores mostraram em seu estudo que a principal fonte 

de gordura ingerida por mães brasileiras era o óleo de soja, que é fonte de 

ácido linoléico 18:2 ω-6, precursor do AA. Houve também consumo 

exacerbado de gordura vegetal hidrogenada, que é o principal ingrediente de 

margarina e uma rica fonte de ácidos graxos saturados, monoinsaturados, e 

ácidos graxos trans. Aproximadamente 50% das mães relataram que o peixe 

não foi consumido, 20% consumiam uma vez por mês e 20%, uma vez por 

semana, exibindo uma baixa ingestão da fonte principal de AGPCL ω-3. 17 

No fim do estudo (T7) as diferenças estatísticas encontradas 

inicialmente entre os grupos permaneceram, ou seja, os níveis de AA, AL e a 

somatória de ácidos graxos da família ω6 continuaram aumentados no grupo 

SMOFLIPID 20%, enquanto que a somatória de ácidos graxos da família ω 9 

ficaram diminuídos. 

No entanto, houve um aumento significativo de ácidos graxos ω3, o 

que acarretou um aumento na relação ω3/ω6, além de elevar os níveis de 

DHA e EPA. Essas diferenças também foram observadas quando 

comparadas o tempo final (T7) com o tempo inicial (T0) dentro do grupo 

SMOFLIPID 20%, caracterizando assim, a propriedade que essa emulsão 

possui de alterar o perfil de incorporação nas membranas dos eritrócitos, a 

favor de ácidos graxos ômega 3, o que pode estar refletido nas membranas 

das células cerebrais e da retina. 17,56,57 

Outros estudos semelhantes, também utilizando o SMOFlipid® 20% 

mostraram elevação dos ácidos graxos ω3, diminuindo assim a relação entre 

ω6/ω3. 41,46,47  

A emulsão SMOFlipid® 20% oferece menores quantidades dos ácidos 

graxos essenciais linoléico ω6 e alfa linolênico ω3 do que a emulsão 

Lipovenos® MCT 20%, entretanto, como vistos nos resultados, esse 

equilíbrio foi mais eficiente no grupo SMOFLIPID 20%, pois aumentou os 

ácidos graxos  ω3, e as pequenas ofertas de AA, DHA e EPA foram 

suficientes para incorporação na membrana do eritrócito, compensando as 

menores quantidades ofertadas de ácidos graxos essenciais. 
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Esse resultado sugere que houve uma diminuição de produção da série 

ω6 com o uso de SMOFlipid® 20%, provavelmente por competição pela 

enzima Δ-6 dessaturase, uma vez que a produção de AGPCL ω6  não 

acompanhou os níveis de seu precursor. 

Sabe-se que uma menor razão entre ω6 e ω3 pode influenciar a 

síntese de eicosanóides, resposta inflamatória, e síntese de citocinas.77 
.Uma 

maior concentração de ácidos graxos ômega 3 nas membranas celulares 

podem exercer efeitos imunomoduladores, modificando a síntese de 

leucotrienos.78 Ao contrário, altos índices de ômega 6 estão associados a 

uma maior produção de eicosanóides pró-inflamatórios, além do efeito 

imunossupressor.6,79,80 

No presente estudo, constatou-se que após o uso por sete dias da 

emulsão SMOFlipid® 20%, os níveis de incorporação de DHA e de EPA 

praticamente sextuplicaram dentro do grupo SMOFLIPID 20% e foi 

significativamente maior quando comparado, no final do estudo, com o grupo 

LIPOVENOS  MCT 20% 

Na comparação entre o T0 e T7 no grupo SMOFLIPID 20% encontrou-

se um aumento significativo do ácido linoléico ω6, porém também houve um 

acréscimo substancial dos ácidos graxos poli-insaturados da família ω3, 

principalmente DHA e EPA. Essas mesmas diferenças são encontradas ao 

se comparar o grupo SMOFLIPID 20% com o grupo LIPOVENOS  MCT 20% 

no final do estudo (T7) 

Despahande e colaboradores, em 2014, obtiveram resultados 

semelhantes ao comparar SMOFlipid® 20% com outras emulsões comerciais 

e detectaram níveis elevados de ácido linoléico ω6 no final de sete dias.47. 

Já Rayyan e colaboradores e Tomsits e colaboradores, neste mesmo 

período, detectaram níveis diminuídos do ácido linoléico ω6 com o uso da 

emulsão SMOFlipid® 20% quando comparados com seus respectivos 

controles.46,41 Entretanto, concordante com o presente estudo, todos eles 

observaram aumento deste ácido (AL) quando compararam o tempo inicial 

com o final no grupo que recebeu SMOFlipid® 20% e um aumento 
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substancial de ácidos graxos da série ω3 em pacientes que utilizaram esta 

emulsão lipídica. 41,46,47 

Portanto, pode-se admitir que pequenas quantidades de AA (0,5%) e 

LA (18,7%) contido na emulsão SMOFlipid® 20% são mais eficientes que a 

administração do precursor (ácido linoléico ω6) em grandes quantidades 

como ocorre na emulsão Lipovenos MCT® 20% (53%). 

Consequentemente, o aumento desses ácidos graxos poli-insaturados 

de cadeia longa ω3 favoreceram a diferença estatística na relação ω3/ω6 no 

grupo SMOFLIPID 20%, semelhante a outros estudos.41,46,47. Isso demonstra 

que o uso do SMOFlipid® 20% realmente modificou o padrão de ácidos 

graxos na membrana dos eritrócitos, o que pode estar refletido nas 

membranas das células cerebrais e da retina.17,40,56  

Os valores elevados de EPA e DHA observados estão em consonância 

com os achados de Goulet et al em pacientes pediátricos, que  constataram 

níveis elevados de EPA e DHA  nos fosfolipídeos do plasma e dos 

eritrócitos, após a utilização por 28 dias de nutrição parenteral com óleo de 

peixe.45 Rayyan et al e Despahande et al obtiveram os mesmos achados em 

pacientes prematuros que fizeram uso da emulsão teste, também com óleo 

de peixe.46,47  Já Tomsits et al relatou um aumento de EPA nos fosfolipídeos 

de membranas dos eritrócitos de prematuros que receberam a emulsão com 

óleo de peixe, mas não observou um aumento correspondente nos níveis de 

DHA.41 A razão para isso poderia ser a quantidade de lipídeos fornecidos 

aos recém-nascidos prematuros que foi de 1,6 ± 0,3g/Kg/dia, abaixo dos 

outros estudos.46,47 

D’Ascenzo et al. ao analisarem, em prematuros, uma outra emulsão 

contendo 10% de óleo de peixe, 50% de triglicerídeos de cadeia média e 

40% de óleo de soja, também observaram elevação nos níveis de EPA e 

DHA.81  Garantindo assim, a característica do SMOFlipid® 20%, outro estudo 

recente comparou essa emulsão lipídica com o SMOFlipid® 20% e observou 

que as quantidades de DHA e EPA eram maiores no grupo que recebeu o 

SMOFlipid® 20%.47 
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6.4. Considerações finais 

 

Durante o terceiro trimestre de gravidez as necessidades de DHA, EPA 

e AA são mais elevadas.11
 Após a 24º quarta semana de gestação até os 

primeiros meses de vida as quantidades de AA e DHA depositadas no 

cérebro dobram.2,18 

Deste modo, o recém-nascido, principalmente o prematuro, pode 

apresentar uma diminuição de DHA, EPA e AA devido à sua imaturidade 

enzimática, sendo necessária uma suplementação desses ácidos.82 Esta 

suplementação deve ser precoce, pela nutrição parenteral e depois pela 

nutrição enteral, pois já existem várias evidências de que a alimentação 

enteral suplementada com DHA melhorar o desenvolvimento neurológico no 

recém-nascido pré-termo.34 

  Além disso, estudos mostram que níveis maiores de incorporações de 

DHA nas membranas dos eritrócitos estão relacionados a um potencial 

benefício sobre a acuidade visual e o desenvolvimento mental e psicomotor 

na infância, demonstrando a importância do DHA e também a correlação 

positiva entre a incorporação nos eritrócitos e nas células nervosas e da 

retina.36,38,51,52,83 

De fato, uma adequada ingestão de DHA e AA parece ser necessária 

para a maturação e funcionabilidade da retina e do córtex visual.52,83-86   

Outro dado interessante em um recente estudo mostrou que 

prematuros que receberam emulsão à base de óleo de peixe (10%) 

apresentaram níveis maiores de DHA no plasma e eritrócitos no sétimo dia 

de nutrição parenteral e tiveram uma redução na gravidade da retinopatia, 

além de menor de incidência de colestase.87 

O presente estudo é o único, até o momento, que avaliou por sete dias 

o uso da emulsão SMOFlipid® 20% em prematuros como sendo a única 

fonte de lipídeos. No entanto, apresenta as mesmas limitações dos estudos 

semelhantes, que é o número pequeno da amostra e a avaliação em curtos 

períodos. 41,46,47  
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Assim, sugere-se que mais pesquisas sejam realizadas, em 

prematuros, com esta formulação lipídica, com uma maior amostragem e por 

períodos prolongados.  

Em relação ao perfil lipídico, alguns dados ainda são conflitantes, 

portanto, controles mais rígidos são necessários para esta avaliação. Quanto 

à possível proteção hepática que vem sendo postulada com o uso dessa 

emulsão, estudos com maior rigor científico devem ser realizados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Ante os objetivos propostos, aplicando-se a metodologia descrita e 

analisando-se os resultados obtidos, concluiu-se: 

 A emulsão lipídica SMOFlipid® 20% utilizada na nutrição 

parenteral de recém-nascido pré-termos durante os primeiros 

setes dias de vida, alterou o perfil de incorporação de ácidos 

graxos nas membranas dos eritrócitos em favor dos ácidos 

graxos ω3, principalmente, os ácidos graxos poli-insaturados de 

cadeia longa DHA e EPA. 

 Essa mesma emulsão demonstrou ser segura e bem tolerada 

em relação ao perfil lipídico, pois todos os valores desses 

analitos (TG, VLDL, colesterol total e suas frações HDL e LDL), 

permaneceram dentro dos valores da normalidade e bem abaixo 

dos níveis considerados críticos em pré-termos. 

 Na avaliação hepática, por meio das análises de AST, ALT, 

GGT, bilirrubina total e suas frações (direta e indireta), 

SMOFlipid® 20% demonstrou ser tão segura e tolerada quanto à 

outra emulsão comparada. 
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8. ANEXOS 

 
 
ANEXO A - Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos 

fosfolipídios dos eritrócitos no grupo LIPOVENOS MCT® 20% (T0 x T7) 

ANEXO B - Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos 

fosfolipídios dos eritrócitos no grupo SMOFLIPID ® 20% (T0 x T7) 

ANEXO C - Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos 

fosfolipídios dos eritrócitos entre os grupos no (T0 x T0) 

ANEXO D - Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos 

fosfolipídios dos eritrócitos entre os grupos (T7 x T7) 
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A. Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos fosfolipídios dos eritrócitos no grupo LIPOVENOS MCT
®
 20% 

  T0 (n=22) T7 (n=22) 

Ácidos graxos saturados de cadeia média (06 ≥ c ≤ 12)    

Ácido cáprico C-10 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

Ácido undecanóico C-11 0 ± 0 016 ± 0,076 

Acido metil ester laurico C-12 1,970 ± 3,236 1,547 ± 3,368 

Ácidos graxos saturados de cadeia longa    ( 06 ≥ c ≤ 12)    

Ácido tridecanóico C-13 0.000 ± 0,000 0,018 ± 0,082 

Ácidos miristico C-14 0,886 ± 0,635 0,826 ± 0,825 

Ácido pentadecanóico C15-0 0,109 ± 0,091 0,086 ± 0,064 

Ácido palmítico C16-0 26,252 ± 4,609 22,369 ± 9,460 

Ácido heptadecanóico C-17-0 0,446 ± 0,461 0,382 ± 0,387 

Ácido esteárico C-18-0 21,568 ± 4,288 19,857 ± 8,481 

Ácido araquidíco C-20-0 0,448 ± 0,082 0,709 ± 1,319 

Ácido heneicosanoico C 21-0 0,098 ± 0,126 0,371 ± 1,185 

Ácido behencio C-22-0 0,712 ± 0,667 1,750 ± 5,888 

Ácido tricosanóico C23-0 0,012 ± 0,018 0,035 ± 0,097 

Ácido lignocerico C24-0 0,901 ± 1,396 0,953 ± 1,509 

Ácidos graxos monoinsaturados 
 

  

Ácido miristoléico C-14.1 0,005 ± 0,017 0,013 ± 0,053 

Ácido cis-10- pentadecenóico C15-1 0,014 ± 0.030 1,248 ± 5,523 

Ácido palmitoléico C16-1 0,376 ± 0,703 0,260 ± 0,662 

Ácido cis-10-heptadecenóico C-17-1 0,076 ± 0,145 0,951 ± 4,352 

Ácido oléico C-18-1 6,021 ± 4,144 6,175 ± 4,410 

Ácido eicosenóico C-20-1 n9 2,421 ± 2,825 1,967 ± 2,707 

Ácido erúcico C-22-1n9 27,484 ± 11,023 26,498 ± 12,379 

Ácido nervônico C24-1n9 0,268 ± 0,737 4,682 ± 21,294 

Ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa    

Ácido linoléico C-18-2 n-

6ct 
2,834 ± 1,213 3,103 ± 1,709 

Ácido γ linolênico C-18-3 n6 0,285 ± 1,263 0,140 ± 0,490 

Ácido linolênico C-18-3 n3 0,056 ± 0,070 0,077 ± 0,109 

Ácido cis 11,14 eicosadienóico C-20-2 n-6 0,011 ± 0,052 0,036 ± 0,070 

Ácido 8,11,14 eicosatrienóico C20-3 n6 0,796 ± 0,501 0,870 ± 0,697 

Ácido araquidônico C 20-4 n6 4,498 ± 3,585 4, 102 ± 3,018 

Ácido 8,11,17 eicosatrienóico C20-3 n3 0,003 ± 0,013 0,003 ± 0,014 

Ácido eicosapentaenoico C 20-5 n3 0,341 ± 0,953 0,204 ± 0,626 

Ácido docosadienoico C-22-2 n6 0,362 ± 0,525 0,681 ± 0,686* 

Ácido docosahexaenoico C-22-6 n3 0,247 ± 0,497 0,078 ± 0,169 

* P<0,04  

\ 

 

 

 

(Teste Mann-Whitney) 
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  B.Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos fosfolipídios dos eritrócitos no grupo SMOFLIPID 
®
 20% 

   T0  (n=25) T7 (n=25) 

Ácidos graxos saturados de cadeia média (06 ≥ c ≤ 12)       

Ácido cáprico C-10 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

Ácido undecanóico C-11 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

Acido metil ester láurico C-12 0,488 ± 0,476 0,732 ± 1,507 

Ácidos graxos saturados de cadeia longa ( 06 ≥ c ≤ 12)   

  Ácido tridecanóico C-13 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

Acidos miristico C-14 0,740 ± 0,412 0,630 ± 0,561 

Ácido pentadecanóico C15-0 0,157 ± 0,074 0,115 ± 0,089
A
 

Ácido palmítico C16-0 28,463 ± 8,402 24,172 ± 7,304 

Ácido heptadecanóico C-17-0 0,388 ± 0,462 0,431 ± 0,626 

Ácido esteárico C-18-0 23,462 ± 7,996 20,290 ± 5,210 

Ácido araquidíco C-20-0 0,419 ± 0,134 0,379 ± 0,098 

Ácido heneicosanoico C 21-0 0,198 ± 0,270 0,160 ± 0,208 

Ácido behencio C-22-0 0,718 ± 0,930 0,515 ± 0,584 

Ácido tricosanóico C23-0 0,019 ± 0,024 0,017 ± 0,021 

Ácido lignocerico C24-0 2,937 ± 4,937 3,120 ± 4,131 

Ácidos graxos monoinsaturados   

  Ácido miristoléico C-14.1 0,142 ± 0,167 0,008 ± 0,025 

Ácido cis-10- pentadecenóico C15-1 0,068 ± 0.110 0,046 ± 0,073 

Ácido palmitoléico C16-1 1,113 ± 1,452 0,579 ± 1,212 

Ácido cis-10-heptadecenóico C-17-1 0,092 ± 0,282 0,100 ± 0,298 

Ácido oléico C-18-1 5,563 ± 4,674 6,284 ± 4,390 

Ácido eicosenóico C-20-1 n9 0,892 ± 1,207 1,260 ± 1,796 

Ácido erúcico C-22-1n9 18,484 ± 14,869 15,895 ± 13,530 

Ácido nervônico C24-1n9 0,271 ± 1,357 2,049 ± 9,993 

Ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa   

  Ácido linoléico C-18-2 n-6ct 4,190 ± 1,815 6,230 ± 3,883
B
 

Ácido γ linolênico C-18-3 n6 0,008 ± 0,041 0,0 ± 0,0 

Ácido linolênico C-18-3 n3 0,067 ± 0,162 0,284 ± 0,773 

Ácido cis 11,14 eicosadienóico C-20-2 n-6 0,041 ± 0,142 0,009 ± 0,031 

Ácido 8,11,14 eicosatrienóico C20-3 n6 1,366 ± 0,889 1,232 ± 0,597 

Ácido 8,11,17 eicosatrienóico C20-3 n3 0,023 ± 0,037 0,018 ± 0,030 

Ácido araquidônico C 20-4 n6 8,851 ± 7,874 10,007 ± 6,506 

Ácido eicosapentaenoico C 20-5 n3 0,166 ± 0,256 1,003 ± 1,430
C
 

Ácido docosadienoico C-22-2 n6 0,320 ± 0,441 0,240 ± 0,375 

Ácido docosahexaenoico C-22-6 n3 0,352 ± 0,822 2,194 ± 1,860
C
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Ap<0,04 redução em relação ao momento T1 (Teste Mann-Whitney). Bp<0,008 aumento em relação 

ao momento T1 (Teste Mann-Whitney).Cp<0,0001 aumento em relação ao momento T1 (Teste 

Mann-Whitney) 
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C.Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos fosfolipídios dos eritrócitos entre os grupos no dia 

inicial 
   SMOFLIPID ® 20% LIPOVENOS MCT® 20% 

  T0  (n=25) T0 (n=22) 

Ácidos graxos saturados de cadeia média (06 ≥ c ≤ 12)       

Ácido cáprico C-10 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

Ácido undecanóico C-11 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

Acido metil ester laurico C-12 0.488 ± 0,476 1,967 ± 3,236 

Ácidos graxos saturados de cadeia longa  

( 06 ≥ c ≤ 12) 
   Ácido tridecanóico C-13 0,000 ± 0,000 0.000 ± 0,000 

Ácido miristico C-14 0,740 ± 0,412 0,886 ± 0,635 

Ácido pentadecanóico C15-0 0,157 ± 0,074A 0,109 ± 0,091 

Ácido palmítico C16-0 28,463 ± 8,402 26,253 ± 4,609 

Ácido heptadecanóico C-17-0 0,388 ± 0,462 0,446 ± 0,462 

Ácido esteárico C-18-0 23,462 ± 7,996 21,568 ± 4,288 

Ácido araquidíco C-20-0 0,419 ± 0,134 0,448 ± 0,082 

Ácido heneicosanoico C 21-0 0,198 ± 0,270 0,098 ± 0,126 

Ácido behencio C-22-0 0,718 ± 0,930 0,712 ± 0,667 

Ácido tricosanóico C23-0 0,019 ± 0,024 0,012 ± 0,018 

Ácido lignocerico C24-0 2,937 ± 4,937 0,901 ± 1,396 

Ácidos graxos monoinsaturados 

   Ácido miristoléico C-14.1 0,142 ± 0,617 0,005 ± 0,017 

Ácido cis-10- pentadecenóico C15-1 0.068 ± 0,110 0,014 ± 0.030 

Ácido palmitoléico C16-1 1,113 ± 1,452 0,376 ± 0,703 

Ácido cis-10-heptadecenóico C-17-1 0,092 ± 0,282 0,076 ± 0,145 

Ácido oléico C-18-1 5,563 ± 4,674 6,021 ± 4,144 

Ácido eicosenóico C-20-1 n9 0,892 ± 1,207 2,421 ± 2,825 

Ácido erúcico C-22-1n9 18,484 ± 14,869E 27,484 ± 11,023 

Ácido nervônico C24-1n9 0,271 ± 1,357 0,268 ± 0,737 

Ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 
   Ácido linoléico C-18-2 n-

6ct 

4,190 ± 1,815B 2,834 ± 1,213 

Ácido γ linolênico C-18-3 n6 0,008 ± 0,041 0,285 ± 1,263 

Ácido linolênico C-18-3 n3 0,067 ± 0,162 0,056 ± 0,070 

Ácido cis 11,14 eicosadienóico C-20-2 n-6 0,041 ± 0,142 0,011 ± 0,052 

Ácido 8,11,14 eicosatrienóico C20-3 n6 1,366 ± 0,889C 0,796 ± 0,501 

Ácido 8,11,17 eicosatrienóico C20-3 n3 0,023 ± 0,037 0,003 ± 0,013 

Ácido araquidônico C 20-4 n6 8,851 ± 7,874D 4,999 ± 3,585 

Ácido eicosapentaenoico C 20-5 n3 0,166 ± 0,256 0,341 ± 0,953 

Ácido docosadienoico C-22-2 n6 0,320 ± 0,441 0,362 ± 0,525 

Ácido docosahexaenoico C-22-6 n3 0,352 ± 0,822 0,247 ± 0,497 
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A
P<0,02 aumento em relação ao grupo Lipoveno (Teste Mann-Whitney), 

B
P<0,004 aumento em relação ao grupo Lipoveno (Teste T não Pareado –  correção de Welch), 

C
P<0,009 aumento em relação ao grupo Lipoveno (Teste T não Pareado – 

correção de Welch), 
D
P<0,03 aumento em relação ao grupo Lipoveno (Teste T não Pareado – correção de Welch) 

E
P<0,02 redução em relação ao grupo Lipoveno (Teste T não Pareado) 
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D.Composição de ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) nos fosfolipídios dos eritrócitos entre os grupos no dia Final 

   SMOFLIPID 
®
 20% LIPOVENOS MCT

® 
20% 

  T7  (n=25) T7 (n=22) 

Ácidos graxos saturados de cadeia média (06 ≥ c ≤ 12)       

Ácido cáprico C-10 0 ± 0 0 ± 0 

Ácido undecanóico C-11 0,016 ± 0,076 0 ± 0 

Acido metil ester laurico C-12 0,732 ± 1,507 1,547 ± 3,368 

Ácidos graxos saturados de cadeia longa ( 06 ≥ c ≤ 12) 

 
  

Ácido tridecanóico C-13 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

Ácido miristico C-14 0,630 ± 0,561 0,826 ± 0,825 

Ácido pentadecanóico C15-0 0,115 ± 0,089 0,086 ± 0,064 

Ácido palmítico C16-0 0,115 ± 0,089 0,086 ± 0,064 

Ácido heptadecanóico C-17-0 0,431 ± 0,626 0,382 ± 0,387 

Ácido esteárico C-18-0 20,290 ± 5,210 19,857 ± 8,481 

Ácido araquidíco C-20-0 0,379 ± 0,098B 0,709 ± 1,319 

Ácido heneicosanoico C 21-0 0,160 ± 0,208 0,371 ± 1,185 

Ácido behencio C-22-0 0,515 ± 0,584 1,750 ± 5,888 

Ácido tricosanóico C23-0 0,017 ± 0,021 0,035 ± 0,097 

Ácido lignocerico C24-0 3,120 ± 4,131 0,953 ± 1,509 

Ácidos graxos monoinsaturados 

 
  

Ácido miristoléico C-14.1 0,008 ± 0,025 0,013 ± 0,053 

Ácido cis-10- pentadecenóico C15-1 0,046 ± 0,073 1,248 ± 5.523 

Ácido palmitoléico C16-1 0,579 ± 1,212 0,260 ± 0,662 

Ácido cis-10-heptadecenóico C-17-1 0,100 ± 0,298 0,951 ± 4,352 

Ácido oléico C-18-1 6,284 ± 4,390 6,175 ± 4,410 

Ácido eicosenóico C-20-1 n9 1,260 ± 1,176 1,967 ± 2,707 

Ácido erúcico C-22-1n9 15,895 ± 13,530F 26,498 ± 12,379 

Ácido nervônico C24-1n9 2,049 ± 9,993 4,682 ± 21,294 

Ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 
 

  
Ácido linoléico C-18-2 n-6ct 6,230 ± 3,883A 3,103 ± 1,709 

Ácido γ linolênico C-18-3 n6 0,0 ± 0,0 0,140 ± 0,402 

Ácido linolênico C-18-3 n3 0,284 ± 0,773 0,077 ± 0,109 

Ácido cis 11,14 eicosadienóico C-20-2 n-6 0,009 ± 0,031 0,036 ± 0,070 

Ácido 8,11,14 eicosatrienóico C20-3 n6 1,232 ± 0,592C 0,870 ± 0,679 

Ácido 8,11,17 eicosatrienóico C20-3 n3 0,018 ± 0,030 0,003 ± 0,014 

Ácido araquidônico C 20-4 n6 10,001 ± 6,506D 4,102 ± 3,018 

Ácido eicosapentaenoico C 20-5 n3 1,003 ± 1,430E 0,204 ± 0,626 

Ácido docosadienoico C-22-2 n6 0,240 ± 0,375G 0,681 ± 0,686 

Ácido docosahexaenoico C-22-6 n3 2,194 ± 1,860H 0,078 ± 0,168 
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A
P<0,0009 (Teste T não Pareado - correção de Welch), 

B
P<0,02 (Teste Mann-Whitney) 

C
P<0,03 (Teste Mann-

hitney) 
D
P<0,0003 (Teste T não Pareado - correção de Welch), 

E
P<0,0001 (Teste Mann-Whitney) 

F
P<0,007 (Teste T não Pareado) 

G
P<0,009 (Teste Mann-Whitney) 

H
P<0,0001 (Teste Mann-Whitney) 
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